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 ري كدت و ركححق

 (الع يندز بر لقو)

 ىلا يركش ليزحي مدقتا نا - يتلاسر ةباتك نم تيبتنا دقو - يندعسي
 لضفلا ةميقلا هتاداشرال ناك يذلا ديمح زيزعلا دبع روتكدلا لضافلا يذاتسا

 ىلا ركشلا قيمعب مدقتا اك . دوجولا زيح ىلا ثحبلا اذه جارخخا يف ريبكلا
 ينيسحلا رقاي دمحم روتكدلاو دحاولا دبع لضاف روتكدلا لضافالا ةداسلا تارضح

 يسيع روتكدلاو رقاب هط ذاتسالاو ديمعلا رهاط روتكدلاو بجر يزاغ روتكدلاو

 ناعطلا مشاه روتكدلاو رهاطلا داوج يلع روتكدلاو صاويع اكْر رام نارطملاو نالس

 . ةديفم ةميق حئاصنو ةقداص دوهج نم يو هودبا امل

 ديشر رونا يحبص روتكدلل يريدقت لجسا نا ددصلا اذه يف ينتوفي الو
 ذاتسالاو يرابيزلا مركا روتكدلاو يوارلا ءالع روتكدلاو ديشر يزوف روتكدلاو

 نع ةمجرتلا يف ةدعاسم نم يل هومدق امل يبويالا حابص ذاتسالاو تهزن يدعس

 فحتملا ةبتكم ينظوم ىلا ليزحلا ركشلاب مدقتاو ايك . ةيسنرفلاو ةيناملالا نيتغللا

 ةبتكملاو بادآلا ةيلك ةبتكمو « ةزمح يدهم ديسلا صاخ لكشبو يقارعلا

 . ةيزكرملا
 . ريصنلا معنو للوملا معن هنا ريخلا هيف ال قفوملا هللاو









 طخلا نع . عوضوملا اذه ةسارد ىرايتخا نا تلق ام اذا ةغلابم نوكا ال يعل

 يف ريتسجاملا ةسارد ىلع ايف تممص يلا ةعاسلا ديلو الو ةفداصم نكي مل يبرعلا

 ةديعم تلك ائيح تاونس رشع نم رثكا ذنم رايتخالا اذه ناك امنا . ةيممالسالا راثالا

 نونعملا ثحبلا يجاتنا ةروكاب ناكو .دادغب ةعماج بادآلا ةيلك راثالا مق يف

 اذه رشن دقو . جرخت ةلاسر (قارعلا يف ةيسابعلا روصعلا يف هروطتو يبرعلا طخلا )
 هحرطا يذلا ثحبلا اذهل ةمدقم تناك يلا ةيادبلا تناك انه نمو . باتك يف ثحبلا

 ةعباتم ىلع ريصلاو دلحلا تكلم ان امهالولو . عوضوملا اذهل نيتقداص ةبحمو ةبغر ةليصح

 .نيعلا رونو تقولاو دهجلا نم ريثكلا ينفلك يذلا رعولا عوضوملا اذه

 نا ةلواحم . يئساردل ىلوالا ةداملا ثيح ةميدقلا رداصملا تاهما ىلا تعجر دقل

 نوثحابلا هيلا لصوت ام ىلع جئاتنلا هذه تضرعو .اهنم ةصاخلا يجئاتن جرختسا

 ام مدقا نا تدبتجاو . هيلع انفلتخا ايف مهتشقانو هيلع انقفتا ايف مهقفاوف . نوثدحما

 .ثحبلا ينغي
 طخلا يف ثحبت يتلا بتكلا ىلع رصتقت مَل اهيلع تدمتعا يتلا ةميدقلا عجارملا نا 1

 : ىرداصم نم ناكف . اهيلا امو بدالا بتكو خيراتلا بتك نم اريثك تدفا لب

 ىلا ةراشا مدقاب ءاج يذلا ( ةيوبنلا ةريسلا) يب ( ه )7١8 ةنس وتملا ماشه نبا

 هباتك يف دروا عه 554) ةلس قوتملا مالم نباو . ةباتكلا ةباحصلا ضعب ةفرعم

 ةنلس قوتملا يدادغبلا بيبح نباو ميرككلا يبنلا لئاسر نم صوصن ضعب (لاومالا)

 ىرذالبلا اما . (رّبما) هباتك ين لئاوالا نيلعللا رهشا ةيئاقيب ءاج يذلا (ه 118)
 (نادلبلا حوتف) هباتك يف طخلا رما يف اصاخ الصف درقا دتف (ه 7178 ةنس قوتملا

 ناك نم ءايسا ركذ عم زاجحلا ىلا هلقن يف ماق نم رهشاو يبرعلا طخلا لصا هيف لوانت

 . ةيلهاجلا يف ءاسنلاو لاجرلا نم برعلا نم طخلا فرعي



 تاياور (كولملاو لسرلا خيرات ) هباتك يف (ه 7٠١١ ) ةنس ىوتملا يربطلا دروا امك
 ع يلصالا مهنطومو طبنلا لصا نع هركذ ام ىلا ةفاضالاب ملقلاو طخلا لوح ةديدع

 امهنم تطفقتلا دق (هرهمجلاو قاقتشالا ) هيباتك ف (ه ”51) ةنس قوتملا ديرد نباو
 دنسملاب يبرعلا طخلا ةلص ىلا ةراشا مدقا وهو يثحبب قلعتت كانهو انه نم تارابع

 . مزتحلاب هتيمسنو
 ( باتككلاو ءارزولا) هباتك يف دروا دقف (ه )١#”# ةنس يفوتملا يرايشهحلا اما

 : ةيما ينب ءافلخ يطاطخ رهشا ركذ ىلا ةفاضا يبرعلا طخلا لصا يف ةديدع تاياور

 ةباتكلل الوصف صصخ دق (باّتكلا بدا) يف (ه ”م+) ةنم قوتملا يلوصلاو

 يدوعسملاو . هوقباس هركذ ام هيف داعا طخلا لصا نع لصف هيفو ء ايلا امو اهتاوداو

 هيبنتلا) و (بهذلا جورم) و (نامزلا رابخا) هبتك يف (ه 547) ةنس يقوتملا
 . طخلا رما لوح ةديدع فتن (فارشالاو

 اروما ركذ دقق (تسرهفلا) هباتك يف (ه 488 ةنس قوتملا ميدنلا نبا اما
 ةنس يوتملا يلادلا ورمع وبا اما .نيطاطخلا رهشاو هعاوناو طخلا لصا لوح ةريثك

 ردصم وهف (فحاصملا طن يف مكحملا) و ( عنقملا) و ( طقنلا) هبتك يف (ه 444)

 ةنس قوتملا روظنم نبا ناو « ماجعالاو طقنلا يفو ينآرقلا مسرلاب قلعتي اميف يرث
 طخلا تاحلطصمب ةقلعتملا لكاشملا نم ريثك لح دق ( برعلا ناسل) يب (ه )١١

 (ه )©17١ ةنس قوتملا يديبزلل ( سورعلا جات) كلذكو يوغللا اهلصا ىلا عوجرلاب
 مل ةديدج ةدام دروا دقف رخأتم هنا نم مغرلاب (ه م8١ ةنس قوتملا نودلخ نبا ناو

 درفا دق (ه م11) ةنس قوتملا يدئشقلقلا نا اك . طخلا لصا يف هريغ دنع درت

 تأت مل بتك ىلا ةفاضا اذه . طخلا نع (ىشعالا حبص) هباتك يف ةديدع الوصف
 اهيلا تعجر املاو ةروكذملا رداصملا كلت نع المن ةداملا هذه ضعب تداعا لب ديدحب

 يتأيسو رومالا نم نيهلا يف اهبلا تعجر يتلا ىرخالا رداصملا ضعبو . صنلل اقيثوت
 .قيقد لكشب رداصملا ةمئاق يف هلك كلذ ضفصو

 امنا لانملا ةلهس الو ذخأملا ةريسي نكت مل اذه يثحت يف اهتمدق يتلا ةداملا نا قحلاو

 مئاقلاو ةجاذسلاب مستملا ميدقلا فيلاتلا تاعبت نم اريثك لمحت ههوشم ةرثعبم تناك

 نم ةقيقحلا صالخحتسا نا . لاجملا اذه 1 صصقلاو ةفارخلاو ةروطسالا ىلع انايحا

 رداصملا ىلع لصاوتم فوكعو صوصنلا ىلع ليوط بابكنا ربع الا مع لوا اذه

 نكت اهم نيقرشتسملا دوهج نا الا "0 صاالختساو ضومغلا ءالحلل ةلواحم يف



 نم ريثك تبترو لئاسملا نم ريثك يف قلعتملا ضومغلا ةلازا يف تمهسا دق مهاياون
 شروقنلل ناك دقو . ثحابلاو ثحبلا مدخي لكشب اهنيب تطبرو ةرئعبملا داوملا

 نم ثحبلا لقن يف رود افوح اهودقع يتلا تاساردلاو رثكالا ىلع مهلبق نم ةفشتكملا
 اريثك مسحت يبلا ةسوململا ةداملا روط ىلا انآ اهتفصو يتلا ةفارخلاب ةبوشملا تاياورلا روط

 (دلوطوتةنوعطع» هباتك يف هحانمو كنتبوا مهعجار نمف .كوكشلا نم

 يكسرابزدلو ًايدق ايطبن ًاشقن نيثالث ىلع يوتحي يذلا ةمعمطعت#عد)
 (عاوولطدعط 0عع ةلمعلوعصتءئءطعم 8ماوعهمطلا) هباتك يف 11لمطقسلع

 ةيطبتلاو ةيرمدتلاو ةيمارآلا طوطخللا فورح لاكشا مضي ميق لودحي يندوز يذلا
 دق (ةلوطواهعم ةصععأمانمدو) هباتك يف رنغصقصس نام نا ايك ةيئانيسلاو

 هباتك يفو لوالا لاهللا ما شقنك ةرخأتملا ةيطبنلا تاباتكلل جذانب يندوز
 ديدحمو يناثلا لاهلا ما شقن نع ميق ثحب ( ةروطنع آصكءهتمانمل5 )

 وا (صتانمسو) هيباتك يف طئتصعع» رجنريدو . هيف هدجو يذلا ناكملاو هخيرات

 حضوي امك . هعورفو يلامشلا يماسلا طخلا نع هيف ثدحتي (556 قاوطقط#)

 ينايرسلاو عيرملا يربعلاو يمارالا طخلا فورح لاكشا نيبت ةديدع لوادحي كلذ
 ابالتك يف ةلهلتأه ثططواخ دوبع | ةيهبلو  يطبنلاو

 يبرعلا طخلا لصا ىلا تقرطت يتلا ( 1ع 8زوع ه؛ ةلورتط فثعوطنع 5ىفمأ)

 .زاجحلا ىلا هلاقتنا قرطو

 اندما دف ( قموطاوطع 2هل8مععهصطنعز هباتك يف ءمطرصقسص تاهورك امأ

 ةيدشارلاو ةيلهاحلا ةيبرعلا تاباتكلاو ةرخأتملا ةيطبنلا تاباتكلا نع ةميق ةدامب

 ةيبرع شوقنب ( قعوطنع آ1صككتنماننصو ) هباتك يف اندما ايك .ةيومالاو

 ةسارد ( 8ءمرد ؛طع 18/0214 هأ ةعدطأع 22مهزدأ1 ) هباتك ينو ةريثك

 ملو . ىرخا روما ىلاو ماجعالا ىلا اقرطتم يدربلا قاروا ىلع ةيب رعلا ةباتكل اضعبل ةميق

 اجهنم مهنم لك جبن دق نكي ناو ثحبلل اودصعت برع نوثحاب لاحملا اذه يف رصقي
 ليئارساو ةعمج مهارياو يمان ىبحي ليلخو ةدابع حاتفلا دبعف ءرخالا نع فلتخي
 شوقنلا نم ةدافتسالا ىلا ليي نمم دجنملاو يلع داوجو فصان يبفحو نوسنغلو

 . تانراقملاو

 الصا اودمتعا دقف دمحا ضسويو اضر دمحاو ىبسولالاو يدركلا رهاط دمحت اما

 دق ةميق ثاحا كانهو . شوقنلا نم ةليلقلا ةدافتسالا مم ةميدقلا ةيبرعلا رداصملا ىلع
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 شوقن ىلا تعجر امك .اضيا رداصملا ةمئاق يف تدرو ةديدع تالجم يف اهتعجار

 شوقنو ؛رجحلا ىلع ةيلهاج ةيبرع شوقنو ةرخأتملاو ةميدقلا ةيطبنلاو ةيمارالاك ةيباتك
 تاكوكسملا ىلع ةيوما شوفنو ءيدربلاو رجحلاو تاكوكسملا ىلع ةيدشار ةيبرع
 داوملا مها كلذ ناكف جاجزلاو ءاسفيسفلاو راخفلاو نداعملاو جيسنلاو يدربلاو رجحلاو

 . يحب رداصم لكشت يبا

 اذه يف نوقرشتسملا عطق دلو . ةعساو ةيانعب نالا ىظحت يبرعلا طخلا ةسارد نا

 قيلي البقتسم كلذل عقوتا يناو امثدب يف ةيبرعلا تالواحملا لازت امو اريبك اطوش لاجملا

 تاراضحلا مظعا نم ةراضح نع ريبعتلاب ضهن يذلا قيرعلا ليمحلا نفلا اذه ةيمهاب
 ىلع ةمئاقلا تاحوللا لمجا اوجنتنا نيذلا نينانفلا ديب ةعئار ةادا ناكو .خيراتلا يف

 . طخلا نم سسا
 : لوصف ةينامث ىلا ىئحم تمسق دقل

 لصا يف نيثدحملاو ىمادقلا نيثحابلا ءارآ ضارعتسا لوالا لصفلا نمضت - الوا

 ام تدنقو اهنيب تنراقف ةبراضتم هنيابتم مهؤارآ تءاج دقو يبرعلا طخلا

 .ديباتلا قحتس ام تدياو دينفتلا قحتسي

 اذه ةقالعو ىطبنلا طخلاو طاينالا نع ثيدحلا يناثلا لصفلا نمضتو -- ايناث

 نطاومو طابنالا نع ثيدحلا تزجواف .يبرعلا طخلاب ةقيثولا طخلا
 باهساب تئدحتو ةرواحملا ماوقالاب مهتقالعو ةيعاّيجالا مهلاوحاو مهانكس
 ضعب تركذو ءاهنم قتشا يبلا مالقالاو هئوشن خيراتو يطبنلا طخلا نع
 . ىطبنلا طخلل تازيمملا

 روطتو يطبنلا طخلاو يبرعلا طخلا نيب ةقالعلا تثحب ثلاثلا لصفلا يفو - الاث

 عوضوملا اذه يف تايماسلا ءايلع ءارآ هيف تضرعو مالسالا لبق يبرعلا طخملا
 ةسارد عم يطبنلا طخلا نم يبرعلا طخلا لصا ناب لئاقلا يأرلا تحجرو

 . مالسالا لبق ةيبرعلا شوقتلل ةلصفم
 ناكهلا ةحضوم زاجحلا ىلا يبرعلا طخلا لاقتنا عبارلا لصفلا يث تسردو - اعبار

 ايار تيطعاو هلاقتنا قرط تنيب امك . سداسلا نرقلا علطم يف كانه المعتسم

 . عوضوملا اذه يف ءالعلا ضعب ءارا ةشقانم كلذ يف

 ءافلخلاو ع(ص) ينلا دهع يف طخلا تسرد سماخلا لصفلا فو - اسماخ

 ةضبن رجف سردي هنال ةمهملا لوصفلا نم لصفلا اذهو ( ضر) نيدشارلا



 ينلا ةديدحلا ةوعدلا دئاق نم عفدب ةيبرعلا ةضبنلا رجف بكاو يذلا طخلا
 ىلا اهتباتك ةبوسنم عبرا لئاسر ةسارد عم : هب ةيانعلاو طخلا ملعت ىلا (ص)
 .ةرتفلا هذه ىلا ةبوسنملا علس لبج شوقنو رصعلا اذه

 لاكشا روطتو يومالا رصعلا يف طخلا سداسلا لصفلا يف تسردو - اسداس

 .هتداجاو طخلا اذه ريوطت يف ةيما يب ءافلخس رثا ركذ عم هفورح

 هذه يف ترهظ ينلا مالقالا عاونا رهشا عم نيطاطخلا رهشا تضرعتساو

 . ةزئفلا

 ضعب روطت تثحبف .نيللا طخلا ةساردل عباسلا لصفلا تصصخو - اعباس

 . اهتشقانو كلذ يف ءارالا تدرواو ةنيل فورح ىلا ةسبايلا فورحلا
 نيذهل ال ماجعالاو لكشلا هيف تنحب دقف ريخالاو نماثلا لصفلا اما - انماث

 لكشلاب امهتقالعو امهؤشن تسزدق . يبرعلا طخلا يف حضاو رثا نم نيرمالا

 تسرد اه .ةيئايرسلاو ةيريعلاك ىرتخخالا ةيماسلا طوطخلا يف ماجعالاو

 . يومالا رصعلا ةيابن ىلا امهروهظ ءدب ذنم امهروطت
 عوضوملا اذه يف اعضاوتم ادهج تمدق دق نوكا نا يف حمطأل ينا

 ضعب لجسيو هيف ضماوغلا ضعب ريني انتراضح خيرات نم يويحلا
 . ةديدحلا تاجاتنتسالا
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 ترم امئاو دوجولا ىلا ةدحاو ةرم رهظت مل ةيدحيالا فورحلا نا هيف كشال امن

 |مناو دحاو ناسنا ىلا عجري اهروطتو اهلماكت يف لضفلا نكي ملو . ةيروطت لحارمب

 . لايجا ربع مهدوهج ترفاضت سانلا نم ةعومجم ىلا دوعي

 مث ةيروص ةباتكلا روطتل ةركبملاو ىلوالا لحارملا يف تناك هباتكلا نا فورعملاو
 يف اهلمعتسنو هيلع مويلا اهارن ام ىلا تلاحتسا ىتح ةيعطقم مث ةيزمر تحبصا

 لامعتسا لوأ نال ةيبرعلا ةباتكلا ىلع قبطني ال اذه ىباتكلا روطتلا نكلو . "0 انتاباتك

 طسوالا نيقرشلا بوعش دنع ةيدجيالا هيف تخسر نمز يف ناك ةباتكلا كلتل
 . ىندالاو

 اهادبا يتلا ءارالاو تايرظنلاب ملن نا - يبرعلا طخلا لوصا عبتتل - يغبليو

 نع هوبتك ايف اودمتعي مل نيخرؤملا نم ىمادقلا نا .نوثدحملاو مهنم ىمادقلا نوثحابلا
 ةفلتخم تاياور نودمتعي اوناك امناو « ةيرثا ةيداه لئالد ىلع ةيبرعلا ةباتكلا لصا
 وأ ادحاو نأ يف ةيروطسا هبش سسا ىلع ةرمو ةيبيغ ةينيد سسا ىلع ةره موقت ةلقانتم

 . يبرعلا رلقلا عارتخا اوزجنا دق سانلا نم رثكأ
 اهيف مب - ماع لكشب ةباتكلا نأ نوري نييرابالا نم لوالا يأرلا باحصا نا

 دقف . 27 ىلاعت هللا نم فيقوت اهنا يا ء ناسنالا يتب ىلا لجو زع هللا ةبه - ةيبرعلا

 بتكلا رئاسو ينايرسلاو يبرعلا طخلا عضو نم لوأ نا٠» ًالثم نأشلا اذه ين لبق

 )١( ةعجارم ىجري ةدارتسالل :
 جا ءم 1888 - ه 1/6 دادغب . ةيناثلا ةعبطلا . ةميدقلا تاراضحلا خيرات يف ةمدقم . هط رقاب

 صا مم نصا 506

 جج 2م 194085 -ه ١؟ا/ه دادغي . ةيناثلا ةعبطلا : ةميدقلا تاراضحلا خيرات يف ةمدقم ءهط . رقاب

 ١ع .؟89 ص

 ص ام 1914 - اه ١#“؟ م/ادبص ءنافرعلا ةعبطم . طخلا ةلاسر ادمحا ءاضر 5.

 بيليق ء ىتح ١ ص 1 ج ءم 1448 توريب .رشنلاو ةعابطلل فاشكلا راد : لوطم برعلا خيرات
 صدعفو ١315

 رصمب دايعالا ةعبطم . للوالا ةعبطلا , ةيماسلا تاغللا خيرات .ليئارسا .نونفلو  7١148اه -

 ص .ماقأكفك 66

 ةعانص يف ىشعالا حبص :م 1418 /ه م11 ةلس ىفوتملا يلع نب دمحا سايعلا وبا ء ىدنشقلقلا (؟)

 ٠١. ص ء# دج .م 1414 - ها 187 ةرهاقلاب ةيريمالا ةعبطملا ءاشنالا
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 نم 0 ناك اهناو بتك نم لوأ نكي مل مدآ نا ًاضيأ ليقو . "00:مالسلا هيلع مدآ
 رعلا رداصملا ضعب يف يبس يذلا وهو . '"'هدالوأ نم سيردا يننلا وه كلذ لعف
 خونخ وه سيردا نا ىرخأ رداصع يف ءاج يذلاو . 000 خونخلا نبايد» ةميدقلا

 عمو ٠ 3 سيردا ىنلا نبا . ةياورلا كلت دح | ىلع عرتخملا نوكيف كلذ ىللعو هفن

 طوطخخ ةدع مّلع سيردا ناو ةباتكلا نم ةما الو طق طق ليج لخي مل هلا ليق دقف كلذ

 طخلا. (اباضإ) هنبأ راع هنا يور اك. (8 لكيملا يف اهكرتو . 7” فحاصملا عمج رمأو
 نم لوأ سيردا نا انغباقرو: 40 ايباص هدعب طخلا بتك نم كر

 ىفطصم ةعبطم  باتكلاو ءارزولا .م 447 اه ١# ةنس ىفوتملا سودبع نب دمحم . ىرايشهجللا (*)

 .؟ ص .م 9١مم - هب ١ها/ ءدالواو يلحلا يبابلا

 ىلع ىللاعت هللا لزنا ام ايبن قحاب ينثعي يذلاو رذ ابا اب ه» : ( هَ ) ينلا لوق يرافغلا رذ يبا نع ىور
 اكلم ناوع درو اك( ١١ ص . #8 ج . قباسلا ردصملا . يدنثقلقلا) . «ءافرح نيرشعو ةعست الا مدآ

 . ميدنلا نبا) .«راذه انتقو يف ىراصتلا يديا يف ام ىلع ةينايرسلا ةباتكلا مدا رلع سروميس هل لاقي

 ص ا .م 19451 كثوربب .٠ طايخ ةبتكم . تسرهفلا ٠ موقم مه ممم ةنس ىفوتملا قحسا نب دب دمحم
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 ةيفلللا ةعبطملا . باتكلا بدأ .م 8417 ها 75 ةنس ىفوملا ىسحي نب دمحم ركب وبا . وصلا
 .358 ص .م ١455 -اه ١4١ ارصمب

 ةعبطلا . نامزلا رابخا . م هال /ه 743 ةتسا ىفوتما ىلع نب نيسحلا نب ىلع نسحلا وبا . يدوعسلا (4)
 .84 ص م 1978 - هع 16م . ةرهاقلا . شح دمحا ديلا ذغ :ةمطم - لوألا

 . ةيوبنلا ةريسلا م ملل /ها 714 ةنس ىفوتملا يريمحلا ماشع نب كلملا ديع دمحم وبا . ماه نبا (ه)

 28 ص .1 اج .م 19806 - ه اهو .رصمب هدالواو يللا يايلا ىفطصم ةعيطم

 توريب ةعبط . كولملاو لسرلا خيرات ٠ م1578 5٠ ةنس ىفونملا ريرج نب دمحم رفعج وبا . يريطلا (5)

 سفن .٠ يربطلا) . . 05 رلقلاب طخ ن م لوأ خولخو 0 1095 ص .1 مج 1834 (ليرب نع تسفوا)

 ميركلا دبع نب دمحم نب دمحم مركلا يبا نبا يلع نسحلاوبأ . ريثالا نبا . 14 ص . ١ ج .ردصملا
 ةعبطلا : خيراتلا يف لماكلا م 1785 /ه 550 ةنس ىفوتملا 0 ينابيشلا ديحاولا دبع نبا

 .,(514 ص الل دج ام خؤكال - اه 317مم/ توريب يبرعلا بائكلا راد . ةيناثلا

 نبا) . باتكلا : ةفيحصلاو . فحصأ هنأك نيتف دلاب ةبوتكملا فحصلل فحصلل عماجلا : فحصملاو فخصملا (9)

 م 1801 أ هال١1 ةنس ىفوتملا يرصملا قيرفالا مركم نب دمحم نيدلا لاهج لضفلا وبا .روظنم
 .(145 ص .4 دج ,م |9489 - ه ا#اله توريب راد .رداص راد ةعيطم . برعلا ناسل

 .ه4 ص .تنامزلا رابخا .يدوعسملا (8)

 .ىراصتلا سئانك ىلع قلطا مث .ميظعلا تببلا و! ديعملا : لكيفلا

 . طيحملا سوماقلا .م 1114 راه 811/ ةنس ىفوملا بوقعب نب دمحم نيدلا دجم . ىدابا زوريفلا)

 .ك6 ص .1 ج .م 9١ه - اه +1١8 ةعبارلا ةعبطلا

 .49/ ص . قباسلا ردصملا . يدوعسملا (8)
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 نبا نع ةلوقنم ةياور يف ىرخا رداصم يف ركذ دقو اذه . "مدا دعب ملقلاب طخ

 فيضيو . 057 يهاربا نب , ليعارسا وه ةيبرعلا ةباتكلا عضو نم لوا نا . "7 سابع

 عيسيملا هدلو هنيب قرف ىتح ًالوصوم باتكلا عضو ليعاهسا نا تسرهملا بحاص

 سيفن طخلا عضو نم لوأ ناد ٠ هبر ر دبع نبا اهدروي ىرخا ةياور شو ناي "2 رذيقو

 هقرف ىتح ضعبب اهضعب فورحلا لصتم هوعضو مهاربا نب ليعامسا وئب اهتو رصنو

 , "9 ورذيقو عسيمو تبن
 يف نوفلتخ مهف ةيروطسا هبش اسسا نودمتعي نيذلا يناثلا يأرلا باحصا اما

 يأرلا اذه باحصا نمو .زاجحلا ىلا هبسني نم مهنم « طخلا هيف أشن يذلا ناكملا

 اولزن هعبت نمو هدلوو حون نب ماس نب مرا نب مخض دبع»» نا ىوري يذلا يدوعسملا
 ثا تاب ١ فورح يهو مجعملا فورح عضوو ةيبرعلاب بتك نم لوأ مهن او فئاطلا

 دب ىلع يبرعلا ميدل روهظ ريتعا نم مهنمو 000 ,١ افرح تثورشعلاو ةعستلا يهو

 اوعضو 1077 تشرق صفعس نملك يطح زوه دجيا مهو 0100 ةريابج كولم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع القن رذ يبا نع تيور )٠١(
 « ديرفلا دقعلا ءم 44 /ه 618 ةنس ىفوتملا يبملدنالا دمحم نب دمحا رمع وبا . هبر دبع نبا)

 .(190/ ص .4 ج .م 1445 - ه 1858 ةرهاقلا ءرشتلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل ةعبطم
 ةرجهلا لبق " ةنس ةكمب دلو : يمشاحلا يشرقلا بلطما دبع نب سابع نب هللا دعوه : سابع نبا (11)

 ايف ىفوتو فئاطلا نكسف هرمع رخآ يف هرصب فكو . ثيداحالا هنع ىورو هير هللا لوسر مزالف

 « سابع نبا سلجم نم ريخ لكل عمجا ناك الجم انيأر ام : رانيد نبا ورمع لاق .ه 54 ةنم
 « توريب : ةثلاثلا ةعبطلا ؛ مالعالا « نيدلا ريخ ء يلكرزلا) .رعشلاو باسنالاو ةيبرعلا . مارحلاو لالخلا

 .(3036 صا ال584 ص :1 ج ام او 059 - اه 6١م

 )١1( ص .8 ج .قباسلا ردصملا .هبر دبع نبا 7ا١9ا.

 .8 ص + تسرهفلا . ميدنلا نبا (16)
 الصفنم ناك طخلا ناب لقني يدنشقلقلا نا ريغ . ١6 ص : 4 ج .ديرفلا دقعلا ءهبر دبع نبا )1١4(

 حبص ,ىدنشقلقلا) . (همود )وه ديدج مسا ةفاضا عم رصن لدب رظن مسا عضي ايك . الصتم سيلو
 #١(. ضص ا .# جا . ىثعالا

 . ةناثلا ةعبطلا ؛ ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت :رهوتللا نداعمو بهذلا جورم يدوعملا (16)

 #١417. صا ابك دج .م 14١مل اه 5ال

 ) )1١ص .31 جا .كولملاو لسرلا خيرات . يريطلا "5١ ,
 نم كلذب لصتا امو فئاطلا ىلع اكلم (زوه) و اهرواج امو ةكم ىلع اكلم (دجيا) نا ربتعا دقو (17)

 « 5 ج . بهذلا جورم ءيدوعسملا) . نيدمب اكولم (تشرف)و (صفعس)و (نملك)و . دجت ضرا
 .( ١5 ص

 ليقو . ميهاربا نبا نيدمب تيم بيعش موق ةنيدم يهو ءايلا حتفو هيناث نوكسو هلوا حتفب : نيدع
 .ةليبق مسا (نيدم) ليقو .بيعش تانبل ىسوم ىقتسا اهو ماشلاو ةنيدملا نيب كوين هاجت نيدم

 2 16م 77378 أه 595 ةنس ىفوتملا « يدادغبلا يمورلا يتومحلا هللا ديع نب توقاي هللا دب وبا ء توقاي)

 فل



 اهرقحلا مبئائسا يف تسيل ظافلالا يف افورح اودجو الف مهئامسا ىلع يبرعلا باتكلا

 نب ورمع نبا هللا دبع اهدروا ةياور اما يلوصلا فيضيو . 15” فداورلا اهومسو ام

 , "*!ريبزلا نب هورعو صاعلا
 لفغي مو .حضاو ىضقانت اهيف ةليزه ةياورلا هذه نأ .هيف كشال امو

 يدجيالا بيترتلا نا حجرالاو . ('” اهضفرو اهيف نعطلا نع نوثدحملا نويصاصتخالا

 الا ابنم دصقي مل ظافلالا هذهو .زوه دحنا بيترت وه ةيماسلا مسالا رثكا دنع ميدقلا

 فورحلا يف يدجيالا بيترتلا نا ىلع لدي ام انيدلو . "تارك يف فورحلا عمج
 (29 مالسالا ردص يف افورعم ناك ةيبرعلا

 : مهدشنا هلها ىلا مجر الف بره مث انيح ثكف ملعتيل باتكلا ايبارعا ملسا
 ينوملعف  نيرجاهم تيتا

 (صضر) باطخلا نب رمع نا ىوري ثيح

 لها نا لماكلا باتك يف درو دفو .(4 01 ص . مل 4 ج .م 1815 كزييال .نادلبلا مجعم

 يف لماكلا . ريثآلا نبا) . ةلزتزلا يهو ةفجرلا موي ما مهسذع ليلخلا ميهاربا نب نيدم دلو مه نيدم
 .(ه6 ص 1١. ج . خيراتلا

 دجبا يف ليقو . 4 ص . تسرهفلا . ميدنلا نبا . 19ا/ ص . 4 ج . ديرفلا دقعلا . هير دبع نبا (18)

 ةيقبو زاجحلا يف كولمل ءاهسا تسيلو دعب |ميف هركذ دريس يذلا هرم نب رمارم ءانبال ءايسا اهنا خلا . . .زوه
 ؛ اتيبلاب اداهشتسا كلذو ةيبرعلا ةريزحلا ءازجا
 رصارم لاو داج ايا تملعت

 بئاكب تلو يلولا تدوسو
 لك يعس دق ناك هنال رمارم للا لاق امناود٠ : يدنشقلقلا دروا ايك هريسفت يف يرهوجلا لاق تيب وهو

 ص . ج . ىثعالا حبص . يديعقلقلا) د ةينامث مهو داج يبا نم ةملكب هدالوا نم دحاو

 ةديرحلا ةعبطم . يبفح . فصان) .( يباوثا) لدب (يلابرس) بدالا خيرات باتك يف ءاجو .( ©
 ./(#03 ص داك دج اثم ال0١٠9 19.9 ةيساردلا ةنلل ةدعلا طيغب يدورابلا يارسب

 738 ضص . باتكلا بدا .يلوصلا (19)

 )٠١( بادالا ةيلك ةلجم . مالسالا لبق ام ىلا هروطت خيراتو يبرعلا طخلا لصا . ىبحي ليلخ . يمان .
 ص ا- 8 ص ا.ا١ دج ءال م .م 18678 . ةيرصملا ةعماجلا 5.

 . ةيربعلا ةغللا دعاوق يف رتكلا ءادمحم ردب .78 ص 1١. ج . بدالا خيرات . ينضح : فصان (؟1)

 دشرم . ينايرسلا يقارعلا سرطب سقلا : اباس . هه ص .م 19976 .رهمب نيديباعب ةيراجتلا ةعبطملا

 ص .1 ج . 19448 توريب . ةيكولوثاكلا ةعبطملا ؛ نييقرشلاو نييبرغلا يتجه اتلك ىلا نيينايرسلا ةبلطلا
 . طخلا ةلاسر . دمحا .اضر . ٠١,7 ص « ةيماسلا تاغللا خيرات . ليئارسا - نونفلو .ش ص .4

 ا نفل

 .م 1986190 - ه 110/5 . يئارعلا يملعلا عمجملا ةعبطم . مالسالا لبق برعلا خيران . داوج . يلع (؟5)

 06١ ص ا .الاج

 نضيف



 اولاقو داج ابا يل اوطخف
 "؟/تاشيرقو اصفعس | معن

 رهظ يبرعلا طخلا نا ةاورلا نم ضعب دنع ءاج دقف . قارعلا ىلا هبسني نم مهنمو

 مهنعو رابنالا لها مهام اهملعت ثيح قارعلا تنكس يتلا دايا ةليبق يف ةرم لوال
 رصع يف . "*زاجحلا نم تءاج ةليبقلا هذه نا رهاظلاو . 47 برعلا ةيقب هتذخا

 نا انيديا نيب يلا ةيخيراتلا تامولعملا ديفت ذا . يداليملا ثلاثلا نرقلا قبس دق ركبم

 يذب بقلملا (م "ال4 - ”.09) يناثلا روباس نايغطل تضرعت دق ةليقلا كلت
 تلمعتسا نم لوأ تناك دايا نا ديؤي ام انيدل سيلو . 7 هكح لئاوأ يف فاتكالا
 ناك يذلا دايا رعاش 29 طبقل نا ىلع لدي ام كانه سيل هنا ىتحو . يبرعلا ملقلا

 81١. نص . باتكلا بدا . يلوصلا (1)
 .8 ص . تيرهفلا . ميدنلا نبا (18)

 سايعلا وبا اهددج .روباس زوريف اهيمست سرفلا تناك .دادغب يبرغ تارفلا ىلع ةنيدم : رابنالا

 يا مايا رابنالا تحتف دق تناكو .رابنالا اهل تاق برعلا اهتلخد الف . ءارهالا ال لاقي ناكو . حافسلا
 ؟ ج .نادلبلا مجعم . توقاي) .ديلولا نب دلاخ دب ىلع ةرجهلل ١؟ ةنم (ضر) قيدصلا ركب

 .(#"0لك6 ص مل

 هرعش يف ( بهو نب ةعيبر) ينمتلا تلصلا يبا نب ةيما اهركذ زاجحلا نم اهلصا ةيبرع ةليبق : دايا (؟8)
 + لاق ثيح

 3 مآ مهنا ول دابا يت
 نا لزيت اوماقأ ولا وا

 مهنال . مهمعت تلزع ناو زاجحلاب اوماقا ول يأ ديرب .( 48 ص . ١ ج « ةيوبنلا ةريسلا . ماثه نبا)
 - ١ ج .ردصملا سفن . ماشه نبا) . قارعلا فير ىلا اوراصق مهحراسم نع تقاض اهنال اهبع اولقتنا

 .(9 مقر شماه .18 ص

 نم ريثككلا نا ىتح سرفلاب مهطالتخا ببسب تندت دق برعلا دنع دايا ةلزنم بدالا خيران يف درو دقو

 ىلع دايا تبلغو (4 ص : ١1 ج : بدالا خيرات ينضح . ضصان ) ارجع مهودع دق دايا ريغ نم برعلا
 يناساسلا كلملا مهيلع جرخو .(؟08 ص ٠.١ ج . خيراتلا يف لماكلا ءريثالا نبا) .قارعلا داوس

 .(7329 ص 1١. ج . خيراتلا يف لماكلا ءريثالا نبا) ةريزحلا ىلا تلقتتاف فاتكالا وذ روبام

 . 77 ص ءا19681/ ةرهاقلا .نيناساسلا دهع يف ناريا .رثرا .نستتسرك (076)

 عم مهيرح ببسب ةريزحلا ىلا دايا ةليبق لاحترا نيح ةريحلا يف فلخت ارعاش ناك دايا نم رمعي نب طيقل (1907)
 : اهعلطم مهتيراحم :ىئرسك يجمب اهيف مهريخي ةديصق مهلا بتكف سرفلا
 طيقل نم ةفيحصلا يف مالم

 دايا نم ةريزحلا يف نم ىلا
 ةعبطم . ءارعشلاو رعشلا . م م88 /ه ؟75 ةنس ىفوتملا ملسم نب هللا دبع دمحم وبا ءةببتق نبا)

 .( ١59 ص ا ١. اج ١9451 . ثوريب ةفاقثلا راد

 فو



 نم هتليبقت هريدعت ةصق تناك امر رو ةيبرعلاب بتككي ناك "40 ترافق طالب يف اجرتم

 : اناركذلاب ر ريدا نمو ٠ برعلا ن نير ءاصالا عضو نم فاتكاللا يذ روباس شطب

 ةياورلا ةحص يف ككش نودلخ
 قط .

 077 اودي مينوك

 ببسب يبرعلا طخللا تعضو دق دايا ناب لوقت يبلا

 يطا نم رفن ةثالث ىلا بسن نا يبرعلا طخلا لصأ يف ىرخالا ءارآلا نمو
 اوعضو مها ليقف هردج نب رماعو هردس نب ملساو هرم نب رمارم مهو .ا'''هقب

 لهأ حلق مث رابنالا لهأ نم موق مبنم هملعتف . ةينايرسلا ءاجه ىلع هوساقو طخلا
 نقوزيللا روع ديصو كوالا تا ييدتلا نا فيض. ٠""راقالا نها رم "اووي
 يذلاو .٠ ةبيتق نبا درفنيو . 5” ماجسعالا عضو دقق ثلاثلا اما . لصوو يناثلا لصفو

 يأرب ٠ يبرعلا طخلا لصا عوضوم ىلا اوقرطت يذلا برعلا نيخرؤملا مدقا نم دعي
 هبسن نيب . "؟'هرم نب رمارم وهو طقف ةئثالثلا ءالؤه نم دحاو ىلا طخلا هيف بسني
 , "رابنالا لها نم هردس نب ملساو هرم نب رمارم امه طقف نينثا ىلا هدعج نبا

 كيا كل اد ىلإ ع ا 5 :1 ١
 نم هنال . " ”نيتدحما نيثحابلا مظعم ةياورلا هذه عم قفتي ال نأ يبيدبلا نمو

 .رصمب فراعملا راد ةعيطم . ةيخيراتلا اتميقو لهاجلا رعشلا رداصم . نيدلا رصان .دسالا (؟م)

 1١١4, ص 7

 باتكلا راد ةعبطم . ةمدقملا .م 1108 راه م8١ ةنس ىفوملا يبرغملا نمحرلا دبع . نودلخ نبا (؟8)

 ل 5 + لوالا دلجملا . 184865 ينانبللا

 نايبلا ةنحل ةعبطم . نادلبلا حوتف . م م87 اه 78 ةئس ىقوثملا رباج نب ىحب نب دمحا . يرذالبلا (:)

 . هاله نص .ثلاثل مقلا . 19481 يبرعلا

 تادأ تيه نم نيخسرف ىلع ناك :صح ليقو ةريحلا نم بيرق عضوم مسا فاقلا ديدشتو حتفلاب : هقب

 . ةريخلا كلم شربالا هميذج هلزني
 نبا) . ديرفلا دقعلا يف «٠ ةعفب ٠٠ اهمسا درو دقو 1/١5(. ص . 8 ١ ج .نادلبلا مجعم . توقاي)
 .(8١إل ص ا .4 ج ءهبزر دع

 ا لاقيو . ةيلهاجلا يف برعلا كولم نكم تناك ةفوكلا نع لايما ةلالث ىلع تناك ةتيدم ةريخلا ()

 .(795 ص - ماله نص .ا ىلا 5 ج .ناذلبلا مجعم . توقاي) . ءاحورلا ةريحلا

 , هالك نص . اكلاثلا مسقلا .نادلبلا حوتق . يرذاللا (م5)

 .8 صا - + صا . تسرهفلا (0)
 (هرم سيلو ) ةورم نب رمارم : لاق مئاخ وبا ينئدح »ب ممخق مها ةلم ىفوتملا ةبيتق نبا لوقي (*4)

 .رابخالا 7 سانلا يف ترشتنا رابنالا نمو . ةييرعلا ةباتكلا عضو يذلا وه .رايثالا لها نم

 ممول ل .1958 - هه 1م رثلاو ةعابطلاو ةمجرتلاو فيلاتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا

 ١". ضص . باتكلا بدا . يلوسلا (”هز

 . ««هطصقمم نامهورك مينم ماع لكشب نوقرشتسملا ةياورلا هذه ىضفر دل (*5)
 ع (ةنطسصفمم. ىلا ةعوطاوزع طواقموعةمطتع, الاعع 1971, كل 11. م 26).
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 لثم تابجاو ميسقتو ام ةباتك عارتخا اوررقيو صاخشا ةثالث عمتجي نا ناكمي ةيوعصلا

 ابنا يك . ةيبرعلا نع اهدعبو مهئاهسا ةيارغ ىلا ةفاضالاب اذه . مهنيب عاتخالا كلذ

 نع اليلق ةفرحم تالك تناك امبرو . "" حيحصلا ىنعملاب ةيئايرس ءامسا تسيل
 . ةيئايرسلا

 ىلا ريشت ًاتوعن» ٠8 ًاباَقلا تناك ءاهسالا كلت ناب داقتعالا ىلا رشلا ىلع بهذيو

 يرام اراه نم هتوحتم هرم نب رمارعو » ناف «4 . . .اهف مهقذح وأ 5 مهلصا

 ةلباقم ةيمارالا ىنعم لباقت ةيبرع ةرابعيو ديسلا نبا ةداسلا ديس اهانعمو يراهرب

 يهو هردس نب مسا ىنعم اما . ( ملعلا ءاول لماح ني ملعلا خويش خيش) ةقداص

 يهو هردج نب رماع ىنعمو ( طاطخللا ملعلا ماتلا) وهف اردس رب اهلش فيحصت

 بالا يل ديا دقو . 0*9« (رهاملا وأ قذاحلا داعلا) وهف . . اردج رب ايارمع فيحصت
 ةغللا عمجم وضعو سكودئرالا نايرسلل ةرصبلاو دادغب نارطم صاويع اكْر رام

 دنع يأرلا اذه ضقاني ام دجا ملو . يقرشلا ىلع ذاتسالا هيلا بهذ ام ةينايرسلا

 رابخا ىلع دمتعت ةريحلا ىلا ةبوسنملا ةيبرعلا ةباتكلا عارتخاب ةصاخلا تاياورلا نأب ىري يذلا هكدلونو تح

 ( 16ن0.. م. 26 ) ةنلطاخ

 لاعتسالا ديق ناك يذلا يطبنلا طخلا اولدع دق ابر ثالثلا صاخشالا ءالؤه نأب دوبع ةيببن ىرتو

 .كاذتا
 (ةطاطوم. >كوطاوز طع ظتدع هأ طع ةلمعط ةعوطاع ةعمامغ ةمف اع ؟ةيعقمتع 2صيعادجدعما فاط

 ةئلل طلعععمتلمم نه[ طع ادعقم !كهوسسةعوامأم ذه ةطع 0ءاعمامأ 1صعتطاع, ©طاعدمم 1938. م.
7 

 01 يأرلا اذه نا رابتعاب يلع داوج روتكدلا الا ةباورلا هذه مهنم شقانب ملف برعلا نوصتخملا اما
 ٠ مالسالا لبق برعلا خبرات . داوج . يلع ) ؛0 نيقرشتسملا بلغا يار ىلا رابخالا لها ءارا برقا هد
 .(890 ص ا.ءال دج

 ةرصبلاو دادغب نارطم صاويع اكر رام ذاتسالا يل نيب اك نايرسلا دنع ءامسالا هذه لثم كانه سيلف (*0)

 ريهاشم ءاهسا تبل يف تنحي دقف كلذ عمو .ةيايرلا ةغللا عمجم وضع سكودئرالا نابرسلل
 وا ةبيرق ءامسا ىلع رثعا يتلعل يداليملا سداسلاو سماخلا نينرقلا يف اوشاع نيذلا نايرسلا نيطاطخلا

 مولعلا خيران يف روثملا ؤلؤللا . لوالا مارفا سويطانغا . موصري) كلذ نم يشب ظحا مل ينا ريغ ةيءاشم
 ىلا ينتعفد يلا بابسالا نمو ( 488 ص .م 1447 ضمخ . ةفاللا ةعبطم . ةيئايرسلا بادالاو

 ةثالثلا لاجرلا ناب دوبع هين هيلا تبهذ ام يدالبملا سماخلا نرقلا يف نايرسلا نيطاطخلا تبث قيقدت
 ,يداليملا سماخلا نرقلا رخاوا يف شاع يذلا ديز نب دايح اورصاع دق اوناك

 (مططمع. ماوطاق, هو. كتم 8).

 118 ص . 1١ ج .م 1637 . ةيناثلا ةنسلا . برعلا ةغل ةلجم . قارعلا يف ةباتكلا يلع . قرشلا مز

 . 389 صا - 55 ص ./ اج . مالسالا لبق برعلا خيرات  داوج يلع .8 مقر شماه . 459 ص -

 اان



 مل اننا ينعي هناف كلذ حص اذاف . 9”ةرسيتملا ةينايرسلا ةغللا تاجعمب ةناعتسالا

 ببسلا ىزعي نا نكميو . طقف مهتوعن انفرع امناو صاخشالا ءالؤه ءامسا ىلا لصوتن
 نم اوناك مهنا ميلا طخلا ةبسنو مهركذ ىلا لئاوالا برعلا نيخرزملا عفد يذلا
 ملع هرودب يذلاو ةباتكلا كلملا دبع نب رشب ملع دق مهنم ًادحاو ناو لئاوالا نيملعملا

 0 ا ل ل
 نم افيقوت ىرخالا مالقالاو يبرعلا ملقلا اودع دق برعلا نيخرؤملا ضعب ناك اذاو

 عجرا دقف . برعلا نم لاجر هعدتبا أضحم ًايرشب اعارتخا نورخآ هدعو ىلاعت هلل

 دنسملا ملف نم قتشم هنا ىعدا نم ءالؤه نمو .ىرخا مالقا ىلا نورخأ هساسأ

 دنسملا نم عطتقا وا مزج هنالد» مزحلاب يبرعلا ىلقلا يمس نا ىتحو . يا

 ني أ نم ةريخلا 0 هتاوا ًاضيا ناشلا اذه يف ليقو:: ك0 ١

 رابنالا لهأ اهملعت نيأ نم اولئس امدنعو رابنالا لهأ نم اولاق يبرعلا ا ا

 اغلايد» ل ىبرعلا طخلا نا نودلخن نبا ركذيو . (؛57 0« نميلا نم اولاق

 فورئلاو ةراضحلا نم تغلب امل ةعبابتلا ةلود يف ةدوحلاو ناقتالاو ماكحالا نم هغلبم

 فئاطلا لها هنقلو ةريحلا ىلا اهنم لقتناو يريمحلا طخلاب ىمسملا وهو
 1 (4592 00 شيرقو

 ىلع هسسا يف دمتعا دق يبرعلا ىلقلا نا ىري نم نيثدحملا نييصاصتخالا نيب سيل
 يهو ةلصتم ريغ ةلصفنم بتكت يريمدلا فورح نا كلذ ىلع مهناهربو يريمحلا ملقلا

 سفن ) مات : اهيلش . 4١9 ص .م ١4٠٠١ لصوملا ةعبط . نيبغارلا ليلد سوماق . بوقعي .انم (*”4)

 .(ال44 ض .ردمملا

 .(194 ض .ردصملا سقن) طخخ .رطسش : اردس

 توريب . يسنرف يزيلكنا يبرع ينابرس سوماق . سيول .زاتسوك) هفرح : راع . سسؤم : ونورمعم
 .(5856 ص ٠ ( عبطلا ةنما نم يلاخ )

 .(؟817 ص .م /1١841 لصوملا ةعبط . ةينايرسلا ةغللا زنك سوماق . اموت .ودوا) ديشم : وروموع

 .هال4 ص . ثلاثلا مسقلا .نادلبلا حوتف .يرذاللا (40)

 ةرهمج . م 48 /ه 771 ةنس ىفوتملا يرصبلا ىدزالا ديرد نب نسحلا نب دمحم ركبوبا . ديرد نبا (11)

 . 10ج .م 1615 - ه ١48 نكذدلا ةيناثعلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم . يلوالا ةعبطلا . ةخللا

 95١ ص

 9١. ص .4 ج . طيحللا سوماقلا . يدايزوريفلا

 ١4. ص .# هج .ىشعالا حبص . يدنشقلفلا (49)

 .الو86 نص - الهش ص ١م .ةمدقملا . نودلخ نبا (4")

 ؟



 فورح اههنيب سيلف ..2؟2 ةيبرعلا فورحلا لاكشا نع انيب افالتخا اهاكشا يف فلتخت

 هاجنا نا ىلا ةفاضالاب اذه ١(. حول )( ل ) ءارلاوه دحاو فرح يف الا هباشتت

 ىلا نيميلا نم يهو ةدحاو ةيحان يف ةيلامشلا ةيبرعلاكر صحني نكي مل دنسملا يف ةباتكلا

 زييمدلو . (4*! نيتقيرطلا نيب جمب دق وا سكعلا نايحالا نم ريثك يف دج دق لب راسيلا
 ىلا ريشت ةيدومع ةميقتسم اطوطخخ بتاكلا عضو دنسملا يف ضعب نم اهضعب تالكلا
 , 49 (؟ حول) ةديدج ةملك ءادتباو ةملك ءاهتنا

 يبرعلا ملقلا طبر ىلع ىمادقلا نيخرؤملا شعب لمح يذلا عادلا ناك امبرو

 . اهب بتكت ًامالقا هنم تقتشا دق ةيلاهشلا مألا ضعب نأ يريمحلا دنسملاب يلاهشلا

 مهتلصو امبرو دنسملا نم عطتقم اهعيمج يدومشلاو يوفصلاو ينايحللا ملقلا كانهف
 كلذو يلامثلا يبرعلا مهطخخ اهب دوصقملا نا مهضعب نظ تاياورو ديناسا كلذ نع

 ةيمست عفادلا نوكي نا ًاضيا لمتحملا نمو . 9*2” اهيلا راشملا طوطخلا كلت مهلهجل

 عمو « 2/8! عطقلا»» ىلوالا ةجردلاب ينعي مزحلاو . !؟8' مزحلاب ينامشلا يبرعلا ملقلا
 يا ينايرسلا طخلا نع مزج دق يبرعلا طخلا ناب ضعبلا ركذ دقف كلذ
 : (**) ليجنرطسلا

 199. - اه ١748 ةرهاقلا . ةعدملا ةيبونحلا ةيرعلا ةغللا ملع يف رصتخمملا . سويطاتغا : ىديوغ (44)

 ." صا خ م

 #0 ضا.00 .ردصملا سفن . سويطانغا . ىديوغ (1©)

 طاعامهم, طواقم: 1م ةلمطفطء, امنقمم 1968, الهاء 1, م. 5.

 .9ه ص ءال ج ؛مالسالا لق برعلا خيرات . داوج يلع

 ,” صاد + قباسلا ردصملا . سوطانغا . ىديوغ (157)

 21 نض + قباسلا ردعملا + يع ليل .- ينان (490
 .#37 ص ادا اج لم 1886 نكتتوك ةعبط .قاقتشالا . ديرد نبا (44)

 .ةأال اص للا م ٠ برعلا نال .روظنتم نبا (44)

 ٠"#1. ص - 458 ص 21٠١ ج ءقباملا ردصملا . يلع :قرشلا (00)

 ٠ ةينايرسلا ةغللا دعاوق يف لصفملا . ةيطع + يئاربالا ) ةينايرسلا طوطخلا مدقا وه : يلين رطسلا لطخللا

 وهو حوتفملا ملقلا ىمسيو ١14( ص :م 148 - اه 84*17 ةرهاقلا . ةيريمالا ةعبطملا . ىلوالا ةعبطلا

 .(7١؟ ص ٠ تسمرهملا ء ميدنلا ن نبا) . ليقثلا نقلا هل لاقيو اينسحاو اهلجا

 ناسل .روظنم نبا) .اهعضاوم يف فورحلا عضو وا . طخلا يف فرحلا ة ةبوست ينعت 0 ١

 :٠ ةضيرع ةلبن اذ القو» وأ (ةه4 ص .1195 م . برعلا

 (مططمن, ةلوطاه: طع 8لوع هك طع ؟لووخط قعوطنع ةعملوأ. م0. 7-8)

 رايثعا سايقلا ىلا برقالا نأف اذل ىوتسم رلقب طخت ةيفوكلا ةباتكلا نا اهبو طقلا ىوتسم ملق ينعت اهناوأ

 ت طفلا روهم ء نيدلا نيز يجان .افرصط . اهمحرل حلص يذلا ملقلا مسا نم ةقتش» ؛مزج» ةملك

 افي



 نم يدنك لجر اهلاق ةديصق يريمحلا دنسملاب مزحلا طخل ةقالع ال نا ديؤي امتو

 : يهو شيرق ىلع اهب نمي لدنملا ةمود
 مكيلع رشب ءامن اودحجت الو

 ارهزا ةبيقنلا نوممم ناك دقف
 مظفح ىتح مزحلا طخب مكاتا

 ةأدبو  ادوع مالقالا ”متيزجأف

 ارصيقو ىرك باك ميهاضو

 اريمح ىلا كلشي نع متينغاو

 ا" اريمح مالقأ فحصلا يف تربز امو
 , 9*2 ةينايرسلا ءاجه ىلع سيق دق يلامشلا يبرعلا ملقلا نا لاق نم ىمادقلا نمو

 يف ةيئاجحلا فورحلا بيترت نا ينعي لهو . كلذل قيقدلا ىنعملا يردن ال انتكلو
 فورحلا لكش ناوا . 2” ينايرسلا ماقلل بيترتلا يف طقف اهباشم ناك ةيلاهشلا ةيبرعلا

 بهذ دقف رمأ نم نككي اهمو . ةينايرسلا فورح عم هباشتت تناك ةميدقلا ةيبرعلا
 نازوكو 2 0موموزوو .سننسجو 1008 بوك لاثمأ نيثدحملا نيقرشتسملا ضعب
 ىكراتشو 2 8عمصقت نانيرو 0ةان55150ع 0ع ممععابول لافيسيب يد

 ىريو . '*؟”ةينايرسلا ىلع اهوصا يف تدنتسا ةميدقلا ةيبرعلا نا ىلا ةاقمماال

 .(؟958 ص ؛يبرعلا تح

 ينعت ام ةلمج نم ينعت يتلاو ةينايرس لب ةيبرع تسيل ةملكلا نا ( 505هدوافت# ) كنلكنربس نظب اك
 (©ن( 6هف6) ةبصقلا وأ اصعلا مطق
 (قاطمع, ةلوطلقت هو. كثي, 29 7-8).

 يبرعلا يفوكلاو يليجنرطسلا يفايرسلا طخلا اهب زيت يتلا ةيقفالاو ةيدومعلا ةميقتسملا طوطخلل نركي دقو
 .ةيمستلا هذه ةقالع ميدقلا

 ةيناهحرلا ةعبطم ٠ يناثلا ةعبطلا . برعلا لاوحا ةفرعم يف برالا غولب ١ يركش دومحم ٠ يسولالا )8١(
 ,9368 ص .ظ”دج م ١ؤ؟ه - هه 1719 رصمب

 .هالإ ص ؛اثكلاثلا مسقلا ؛نادلبلا حوتف ءيرذاللا (09)

 . ةيمارآلاو ةيربعلا يف اضيا هباثتب كلذ ين وهو . نيملقلا الك يف دحاو يدجيالا بيترتلا نا عقاولا (05)
 رصمب ةيدنه ةعبطم . يبرغلا ملاعلاو يقرشلا ملاعلا يف يبرعلا طخلا راشتنا . حاتفلا دبع « ةدابع)

 . فصان . 160 ص . ةيماسلا تاغللا خيرات . ليئارم١ .نوسنفلو . 70 ص - ”4 ص ءلؤاو»

 .(8# صد. جا ءابدالا خيرات : يف

 [هرئامع, 1دههع: 1ع ةلمطقطل, ةمدقمع 1883. الما. 1, م. 319. (05)

 نول



 هعفد امبرو . **نييمخللا ةمصاع ةريحلا يف رهظ دق يلاهشلا يبرعلا مقلا نإ يراخت
 نم يليجنرطسلا مقلاو يقوكلاب فورعملا ميدقلا يبرعلا ملقلا نيب هباشتلا يأرلا اذه ىلا

 ةثالث نيملقلا الك يف فورحلل نا ىلا ةفاضا . عياضتلاو ةسوببلا وحن ليملا ثيح

 يبتنت يذلا فرحلا لكشوأ ةيطسولا نع فلتخت ةيلوالا فورحلاف . ةباتكلا يف لاكشا

 اهدعب ءاج اذا تايكلا نم ديدعلا نم فلالا فرح فذح يف كلذك . ةملكلا هب

 لثم نيملقلا دلك يف اهسفن يه فورح نم ايلي امب طبترت ال يبلا فورحلا نا اك .دم
 ضعب تعقد يتلا عفاودلا مهأ نم هنا ريغ .7*2لادلاو فلالاو واولاو ءارلا

 الك يف فورحلا لاكشا ضعب نيب حضاو هباشت وه داقتعالا اذه ىلا نيصتخملا

 دقتعيو . "" داصلاو ءافلاو نيعلاو نونلاو ماللاو فاكلاو لادلاو مجحباو ءابلاك نيملقلا

 يتلا ةيحيسملا ىلا لصالا يف جري قاقتشالا اذه يف لضفلا نا يأرلا اذه باحصا

 كراتسموب فيضيو .20يداليملا ثلاثلا نرقلا ذنم ةقطنملا يف ترشتنا

 بوعشلا نم اهعابتال لاحملا تحسف دق ةيحيسملا ةينكلا ناب 2 8و2 851[225ع

 ذاتسالا نا ريغ . **ةيسنكلا سوقطلا يف ةيلصالا مهتغل لاعتسا يف ةفلتخملا

 ناو ةباتكلا روهظ يف ببسلا تسيل ةيحيسملا ناب دقتعي 0عمطصقم» ناضهورك

 , 300 ةباتكلا هذه رشن نع عيجشتلا يف مهاست مل اهلا ينعي ال اذه ناك

 ذاتسالا يبرعلا ملقلل ينايرسلا لصالاب اوذخخا نيذلا برعلا نييصاصتخالا نمو

 ةيبرعلا ةريزحلا يف مالسالا رجف ذنم فورعم ملق ةينايرسلا نا عقاولاو . "'اضر ديلا

 ريثك نيب يفايرسلا ملقلا راشتنا ىلا حوضوب راشأ نم ىمادقلا نيخروملا نمو . "77 اضيا

 نقيمطسصممم. ةلماع معوطلوعطع "دلقموععوطتع, عال 11. )29( .12-13 28١

 (طاف.. م. 26) يكراتش هاري ام سفن 1. 5. ةةنالط -<كلم ىريو

 ١١. ص . طخلا ةلاسر .دمحا ءاضر (ه5)

 ." لكش لودج . قباسلا ردصملا . حاتفلا دبع .ةدابع (ه9)

 نقيمما-سممم, ق4لدالب هم. كغ. نعل 11, م. 28. (98)

 لطم. م. 20. موج

 لاف, مب 28 (56)

 5١. ص .دمحا ءاضر (006)

 محل ءارق ىتح وه ام اوردي ملف ةينايرسلاب اباتك نكرلا يف اودجو اشيرق نا تثدحو وه : قاحسا نبا لاق (7)
 نبا) . 40. . . ضرالاو تاومسلا تقلخ موي اهتقلخ : ةكب وذ هللا انا : وه اذاف . دوبي نم لجر

 5١8(. ص غ١ ج . ةيوبنلا ةريلا ١ ماشه

 انه
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 ام مدقا ناو , 04 يمارأألا ملقلا ن دع ارشابم ارادعنا ردحنم ينئايرسلا ملقلا نا

 يليجنرطسلا طخلا اما . 1180 ةيدالمم ا/لا# ةنس ىلا دوعت ةينايرس شوت نم انيلأ لصو

 هلم جذامنلا مدقا ناو سييلاو عيلضتلاب زيمتملا ينايرسل ا رلقلا طوطخخ ن "ره برض وهن

 517 ةنس لم ةخرؤم 513 5 ب و مورو ارود ةئيدم نم تءاج

 ملقلاو يبرعلا ملقلا نب ب اصضاو ابءاشتو ةقالع كانه نا اب ملسملا رومالا نمو

 .رخخآلا ى ذعبلاب اهضعب اهطيرو اهيترت يف ءا فورحلا ضعب لاكشأ يف ءاوس يئايرسل

 . دحاو لصأ ص نيملعلا الك رادحخلا ىلا اذه ف تبلل كذا دوعيو

 . ؛ ج . ديرفلا دقعلا . هبر دبع نبا) ةينايرسلاب بتكب ناك مالسلا هيلع مدا نا ركذ ىتح (1)
 . نيينايرسلا كولم اوناك نافوطلا دعب كولملا لوا ناو 5

 ريهشلا يلقصلا سرودويد نا بِليف تنكيفلا ركذو ٠١ اهل ص .اج . بهذلا حورم . يدوعسملا )

 تيميلقا بتكو هد نايرسلا ىلا هلضف دوعي ةباتكلا طابنتسا نامم : لاق داليملا لبق لوالا نرقلا يف

 اوطبنتسا نيذلا مه نايرسلا نا ىلا ءامدقلا نم نوريثك بهذ » : داليملل يناثلا نرقلا يف يردنكسالا

 .194145 توريب . نوعدح ةعيطم . يهذلا نايرمسلا رضع .٠ بيليق تنكيفلا يزارط ىد) ,٠ ةباتكلا

 .(ال8 ض

 4١(. صا - 10 ص . نيبغارلا ليلد سوماق . بوقعي . انم) يما . ينثو . ينايرس . يمارا : ويمرا (58)

 ةجراخلا ايروس رئاسو نارحو اهرلا لها ةينايرس يهو . ةيمارالا ةغللا و؛ يمارالا ناسللا : ويومروا ونوشبل

 ىلا يني مهيسن تال ني اييمارالا : ىومورو' اهلهأ ةيمست نم كللذب تيم نس امناو نايرسلا تاغل حصفا يهو

 وا مارا نا رك ذ يو 07٠١( 0ص . !: ج .ماهكا توريب . بايللا 000 يحادرقلا ) روكذملا مارأ

 اد ةعبطم  برعلا ىلا نييماسلا نم . بين خيشلا . هبيهو نزاخلا ) ودبلا ينعتو سنجلا ةفص نييمارا
 نم ةلسلس ايروس لاهش يف حالسلا ةوقب اوسسا دقو (94 ص .1 دج 219517 توريب ةابحلا ةبتكم

 يداحلا نرقلا لئاواو رشع يناثلا نرقلا ةيان يف كلذ ناكو قشمد مارا اهرهشا م ناك ةريغصلا كاملا
 التاممربع مهجن العاتمو. طاماهمل 1962.م. 145) .دالبملا لبق رثع

 .ما ىف 75 ةلس يف تطقس ثيح قشمد ةلود اهرخخآ ناكو ةيمارالا كلاهلا ترابا مل

 (لطتللا م.145

 امتل مب ه4 (68)

 1 اطتيلما مب 243١ كر
 ثلاثلا نرقلا لئاوا يف اقنع وأ اقرع نبا سلوب يواهرلا هطبنتسا ليقثلا وأ حوتفملا يمس : يليجنرطسلا ملقلا

 يف روثنملا ؤلؤللا . لوالا مارفا سوبطانغا . موصرب ) .ةرشع ةعبارلا ةثملا ىتح هلاعتسا مادو . داليملل
 صمخ يذلا طخلا رهو عيرملا هل لاقيو .( 500 ص - 55 ض . ةيايرسلا بادالاو مولعلا خيرات

 .(98 ص . يبهذلا نايرسلا رصع . بيليف .تتكيفلا . يزارط يد) ليجتالا ةباتكل



 ناو تافالتخالا نم ريثكلا اضيا كانه ناف هباشتم بناج كانه ناك اذا هنا ريغ

 ةيليجنرطسلا وأ ةينايرسلا ةيدجيالا فورح نع اهلكش يف فلتخت ةيبرعلا فورحلا مظعم
 ميدقلا يبرعلا ملقلا لصا نع ثحبن نا انيلع امازل حبصا انه نمو . د حول)

 ملقلا يف ةدوشنملا مهتلاض نوثدحملا نويصاصتخالا دجو دقو .ىرخا رداصم يف
 , "9 يمارآلا ملقلا نع ردحلا يذلا ملقلا وهو .040 ىلمبنلا

 ." لكش .٠ يبرغلا ملاعلا» يثرشلا ملاعلا نيب يرعلا طخلا راشتنا . حاتفلا دبع ةدابع (817)

 . ةيداليم ١9/74 ماع كلذو ييبرعلا طخلاب ينايرسلاو يطبلا طخلا ةقالع ملك ديسلا كردا دنقل (18)

 نم ىبتقم يبرعلا طخلا لصا ناب ةيداليم 1858 ماع كلذو هكدلون رودويت ملاعلل امولعم حبصاو

 . يلعبتلا طخلا

 (ةمطسصقمم, ةلداك ةمعوطافعطع مفاقموهع ومطلع. "كا 11. م.11).

 . يلامشلا يماسلا مقل ةيسيئرلا عورفلا دححا وه يمارالا ملقلا ىفي

 (طاماصو ع اهلين كام ةليطمط#(. الما. 1. م. 198)|

 .دالملا لبق عساتلا ترقلا لئاوا وأ رشاعلا نرقلا رخاوا يف هنع ردا دقو

 (0امامهعع, هال: ؟ائرانسعب م. 136)

 فز





 ياثل ا زصفلا





 ولو قرطتلا نم دبال يطبنلاو يلاهشلا يبرعلا نيملقلا نيب ةقالعلا ىلا قرطتن نا لبق

 . مهسفنا طابنالا ىلا زجوم لكشب
 طبنلاب اوم ئيذلا ٠ ةيبرعلا رداصملا يث طابنالا نع ةفلتخم تاراشا تدرو دقل

 يف تباث نب ناسح لوقي : (ص) يبنلا رصع ذنم يبرعلا رعشلا يف مهركذ دريو . اضيا
 : باطخلا نبا رارض وه نيكرشملا ءارعش نم رعاش ىلع اهيف دري تايبا
 هتسيل املا ناتكلاب | رخفتا

 ©"ارصّقم اطير طابنالا سبلت دقو
 نب مرأ نبا شام نبا طيبن لسن نم موق مهنا مهيف برعلا نييرابخالا ضعب ىريو

 بضن نا دعب كلذو اهونطوتساو لباب اونتبا نيذلا مه وا .27حون نب ماس

 داوس يىلصالا طابنالا نطوم نا يأرلا اذه باحصا ىريف كلذ ىلعو . (* نافوطلا

 . 7 ةريزحلاو ماشلا دالب يلصالا مهنطوم نأ ىري نم مهنمو . (9 قارعلا
 - 534) لاييناب روشأ ةيلوح يف ءاج ام طابنالل ةيخيراتلا تاراشالا مدقأ نمو

 امبر : 9 تويبن» اهيلع قلطا ةليبقل ةراشا ةاروتلا يف نا اى , 27 (.م .ىق دسم

 . طبنلا اهب دوصقملا ناك
 لئابق طبتلا نا نوري ةيماسلا تاغللا يصاصتخا مظعم ناف رمأ نم نكي اههمو

 ىرخالا مثالا اورواجو ةيلامشلا اهفارطا ىلا ةيبرعلا ةريزحلا هبش نم اوحزن ةيبرع

 غ4 ص .؟ج + ةيوبنلا ةريسلا ء ماشه نبا 00(

 -(#* شماع . 44 ص .؟ج .ردصملا سفن « ماشه نبا) ةطير اهدرفم ىفيلا ضحالملا : طيرلا

 .؟١5؟ ص ا .ا١ ج . كولملاو لسرلا خيرات ء يربطلا (؟)

 ١١8. ص .؟ ج ءبهذلا جورم ٠ يدوعسملا 222

 قارعلا داوس نولرني مكحملا يفو داولا نولزني ليج طيبنلاو طبنلا ٠ : نأشلا اذه يف روظنم نياركذي (4)

 .(؟884 ص .4 ج . برعلا ناسل) 21 يطعبت ميلا بستلاو طابنالا مهو

 .514 ص .نامزلا رابخا : يدوعسملا (6)

 طماتعطممل لامر: ةمعاعمأ !ءورع ؟؟وكنعمص اعاناكب مءاممعامم 1950, مم. 298-300. (")

 رفس . 1457 ٠ ىندالا قرشلا يف سدقملا باتكلا ةيعمج ريدصت . (ميدقلا دهعلا) سدقملا باتكلا (7)

 .رشع يناثلا حاحصالا ء لوألا كولملا



 اهلصا نع ائيشف ائيش دعبت تذحخاف ماوقالا كلت ةناطرب مهّدغل تطاتخاف اب+ اوطلتخاف

 , "ةليلق الا اهم اومهفي ملا برعلا نأ ىتح يبرعلا

 طبنلا نيب ةلص كانه نكت ويلا يصاصتخا ضضعب ىدل مزاج داقتعا كانهو ىونح

 يلا فورا ميهئلود اوماقا نيل طبنلا نيبو برعلا نييرابخالا دنع مهركذ درو يذلا
 تارفلا فارطاو ماشلا ةيداب ىلا ايرغ ءانيس روط ةريزج هبش نم ابنعقر تدتما

 مقر ةطراخ) 0 ءاربلا اتمصاع تناك !''!ابرنج زاجحلا دالب لايشو . "قرش

 0١

 يف اورقتسا مث ًالكلاو بنعلل ابلط اولقتلا لحر "ودب لصالا يف طبنلاو
 (1ع*و هسفن تقولا يب ةراجتلاو ةعارزلا اونبْئميل بيصخلا لالهلا نم ةددعتم قطانم

 , "؟"اضيأ اخ ةرسامسو ةيراجتلا لفاوقلل نودشرم مبنم ناكف

 داليملا لبق يناثلا نينرقلا نيب ةروصحم نورق ةثالث طابنالا ةلود ترمتسا دقل

 نم (.م .ىق 55- 2م .ق ملال) ثلاثلا ثراحلا ربتعيو . ''* داليملا دعب يناثلاو

 16 ص ا.[ دج .مل4148 . ةعساتلا ةنسلا .٠ ديدحلا عملا . ميكلودو ههلصا طينلا .هلع . يوارلا (ه)

 لم امج 2.1954 توري . نييالملل علا راد . ءالسالا لق برعلا خيران يا لصفللا . دارج . 59
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 دياجا طن ما ثنا برعا هتيقب ١ حبسملا دبع ةريخلا كنف ان نب دلاخ لاس, نا كلذ ديؤب اهو
 دو

 روكند ةعبطم . ةيرعلا ةكذملاو ةنيدملا ةريخلا . يعمر ٠ ةميلغإ .٠ اايرعتسا طبنو انطبنتسا برع

 .(١]ل ص 2.1975 داتعي . ةتيدحلا

 اه ا 1الاب يللا يبابلا ىفطصم ةعبطم ٠ ةيئاثنا ةعبطلا . ةقركلا ةسردم . يدهم . يموزخملا ىب

 35 ص #2” ج .مالسالا لبق برعلا خيرات يف لصفلا .داوج .لع .94 ص .م ا

 سم ٠ قياسلا ردصملا ١ ىبخت ليل . يمال 4 ف , ةيماسلا تاغللا خيرات . ليئارس' . نوسنفلو (0ك

 امي ىلا لومولا نم ارنكمتو ٠8

 ؟نعمطوممم. ةلمالت ة3وهطتوعطم طواقموهمطتع. "اعل ١ ١ م.انلا

 0 ىلا ئييماسل م ايست خيشلا ٠ هيمو .تزاخلا ئنلر

 دقو ١84( _ص .قبالا ردصملا . لئارب ". وسفور ةرخصلا ةيريعلاب اهانعمو علم يه :يرللا

 .ةسوسإ ىموم تداوي مولا فرعتو يقرلا اولاَقو برعلا هفرحمل | معنه ) مسا نانويلا ادع قلطا

 (105 ص ام ال915 اه ١8801 دادغب 5310 راد ةعبطم . خبن تلا يل دويبلاو برعلا . دسحا

 ةتمطصقمم. خلفا هم. كانبض. 10, )١17(

 1وربامب. لوهدع ادع قامطقال. الما ١١م. 352. عىعز

 (ءمطسصمممه, ملفات هه. كنب كل 11م. 0 00

 افق دادغب . فراعملا ةعبطم . ةيلاثلا ةعبطلا - برعلا خيرات يف تارضاحم .دبحا . حلاص . يلعلا

 1١ ]ام

 طاعمععع مهانالت اطخاتمع. م 140 نمر
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 ةياهن تناكو . 2" داليملا لبق 8 ةنس قشمد ىلع ىلوتسا يذلا : ٠0 مهكولم رهشا
 ءاضقلا نم ةينامورلا شويحلا تنكمت امدنع داليملل ٠١5 ةنس يف ةلودلا كلت
 ١ 340 املع

 3 057 ( حئاص نئادم ) رجه : ةمصاعلا ءارتبلا ريغ « ةروهشملا مهعدم نم

 بونج عقت يتلا ىرصبو (- ١ - مقر ةطراخ ) زاجحلا لاهش يف امهاتلكو 2"! العلاو
 علوا مقر ةطراخ) 2"! ماشلا

 ةفلتخملا مهروما يف مهب اورثأت نيذلا طابنالا ىلا ةرضحتملا بوعشلا برقا نا

 مل طابنالا ناب داقتعالا ىلا نيثدحملا نيثحابلا ضعب رثأتلا اذه عقد دقو .نويمارآلا مه

 مهلع اوذخخا ام ةلمج نمو . "مرا يتب عورف نم اعرف الا رمالا عقاو يف اونوكي
 ” يللا ةباتكلا

 يف مت يذلا يمارالا طخلا نم روطت دق يطبنلا طخلا نا اهب ملسملا رومالا نمو

 فصنلا يف الا زيمملا هعباط ذخأي ملو . ”1”داليملا لبق يناثلا نرقلا رخاوأ نم ام تقو

 الا هتاذب امئاق القتسم اطخ حبصي مل هنا اك« (؟*) دالبملا لبق لوالا نرقلا نم ريخالا

 مم ض . لباسا ردصملا . دمحا . حلاص - يلعلا ىكر

 ططاجاموع, هلال: الضم, مب 140, ( )١107

 نييماسلا نم ٠ بيسن خيشلا . هبهو نزاخلا . 184 ص . ةيماسلا تاغللا خيرات - ليئارسا . نوسنفلو

 2.1١10 ص 1١. ج . برعلا ىلا

 طاوموع. طمحالن اهفنمع مب 140 عار

 140 نص . قباسلا ردصملا . بين خيشلا .٠ هبيهو نزاخلا
 ةيلهامللا يف يبدالا برعلا خيرات . سلكت . دلونير) .داليملل ١٠ه ةم يف مت دق كلذ نا ليقو

 .(79 ص ا - 54 ص .م ١١555 - اه امم دادغب  فراعملا ةمطم . مالمالا ردصو

 دي ىلع رشع ةنس يف لبقو ناث ةنس يف ليق (ص) ينلا مابا يف تحتق ةتيدملا برق ةيرق : رجه (14)
 .(13841 ص - ةم9 صدام ( ج . نادلبلا مجعم - توقاي) . يمرضملا نب ءالعلا

 ) )7١كوبت ىلا هقيرط يف (ص) هللا لوسر هلزن . ىرقلا يداو ةيحان نم عضومل مسا هلوا مضب : العلا .
 ص د. * ج .نادلبلا مجعم . توقاي) ١69 7(.

 . توقاي) .اثيدحو اميدق برعلا دنع ةروهشم ناروح ةروك ةبصق يهو قشمد لاعا نم : ىرصب (؟1

 دقو . ابونجي ةيروس لاه لصن تناك يتلا لفاوقلل ةطخحم يهو ( 584 ص . 8 1١ ج . نادليلا مجعم

 ملص أ « نحلا دبع) .اهضرا ىلع تبقاعت يلا ةيمهالسالاو ةيتستلطاو ةيطبنلاو ةيمارالا تايدملاب ترث

 .(© ص 14 م6٠ 19514 ةنسل ةيروسلا ةيرثالا تايلوحلا ةلمم . اعلقو ىرصي حرم ٠ . لداغع

 . 378 ص .ةيماسلا تاغللا خيرات . ليئارسا .نونفلو (؟؟)

 .97 ص ٠ مالسألا لبقام ىلا هروطت خيراتو يبرعلا طخلا لصا . ىيحن ليلخ يما 58

 اططاوتمععم. 1دهونال» طالاناةن مريب م. ١1د ( 5غ

 رطل. م اذا. 0*2



 , 180 يودليملا لوالا نانا

 شوقنلا نم ةعومج طابنالا انل فلخ دل
ٌّ 

2 

8 52000 50 040 1 2 ٌ 
 ءايلعو ةلاححر اباه ريثك ! لع رع فقرخا نكاماو ءانيسو ماشلا ةيدابو ةيبرعْلا ةريزحلا

 7 ه١ تاك 5. 8 1 5 5 1

 مكس يبلا عافصالا ضعب يف ةيملع تالحري ماق يذلا تراكروب زيول نوج لاثما
 شوشنلا مج ُِى ةيملعلا تاللحرلا مدقا 086 مويلا هتلوج دعتو املا ةنم طابنالا يل 2 080 8 7 5

 511 نع نوتكندو لائثما نورخآ ةلاحرو ءارلع هرثا ىفتقا دقو . "" ةيطبنلا

 ولمع . 2" جي النعازع  هجوف ىدو [زءمفصم ناعنو [1نطعر“ ريوهو

 لبق ”8 ةنس ىلا مهتافشتكم مدقا عجربو . "9 هوفشك ام ةسارد وأ رشن ىلع دعب اف

 , 59( 8 حول) ةيداليم 64# ةنس خرؤملا ةراغلا شقن ناك اهرخآو . 0” داليمل

 اطل رجب اة ”ككب

 ١ لم . قيأللا ردصملا . ىرع ليم . يمد 430

 اك ام ثردعلا نمل 2 ىن زيلخ . د (108)

 سامع. زتاتنعي كلمطما تدناع اهدعام عم هدد ةعوطتصد ظطصاتم | ظ8تذ. مآ. 1٠١ ما 4. نىكحر

 انامصصمم. لئورم: ذكاهاطدستممعم امهقعمامالممك, لطداذتكححمم |1'. ؟عوززلم ةطمجسءموصانولع ؟معالمم ذل

 اهدناعجدظما 1914, م 52. م. 38
 من ميل ع و

0 50 1 
 تاج مصل نا لدم ل لاول من رو ورم لل نسيشلا ورع

 .عرممألا اه ا568م ةلعا ىفرتلا يدادغبلا ىمشاحأ ورمع ن

 هنا ترتظملاو (959 لص .ما1ه47 اه )51# نكدلا ةيناثعلا فراعملا ةرتاد ةيعمج ةعبلم .امع

 جا . برعلا ىلا نييماسلا نس . بيسن خيشلا . هيهو لزاخلا) ةيدالبم 786 3760 ةنس نم ملكح

 تاغللا حيران لا ليلاس . نوتشو و . ماشلا ةبداب لعو ةريخلا ياهذوش مشا دمت ن تل لأ

 يل هحارض ىلع 0اندهنانل 0" لشقنلا انذاه ىلع دع دقو .()89 لص .ةيءلا

 شعلا ) سيرا يق رفوللا فحتم ىلا لقت ( 5 'ردصملا - ىنحت ليثخ .

 . 88 م, 1810 ل ةيروملا ةيبرعلا ةيرثالا تايلوحلا ةلمم . هروطتو ىرعلا طخلا ةأ

 رظلا) (08 لص .هفل رااصملا . ىلا ليخ . ىمانز ناروخ لاعا نم ةدعب

 جار مسا ودل هلك برعلا كلم ورمغ ربان 0

 انو يدكع وجم برهو وهكونم 5

 ةيلم 2 ودعم كلمو ريش ةنيدم نإ يي ع 8

 هلم كلم قلب لف مورل رسرف نهلكوو برعشلا 1

 هدلو وذ دعسلل للكل ا مري 7388 تنم كله يدكع 3
 لذي (مصا) .(رم) لدن (ءرد) لثم دهاشلا هذه تاهك نم مسق ةءارق يف تافالتخالا _فعب كانه

 يا (اجوز لدب (ءاجو) (رجحم) لدن (حجذم) .(ورزت) لدب (ورازت)و لوالا رطسلا يف (رس )

 سل



 فاللا ةثالث نم برقي ةيطبنلا شوقنلا نم فشتكا ام عومحم نا ركذ دقل

 تاباتككلا نا اهنم نيبت دقو ةفلتخملا ةيملاعلا فحاتملا يف مويلا ةظوفحم . 057 شقن

 ال دالب يف اهم ددع ىلع روثعلا نم كلذ ىلع لدا الو راشتنالا ةعساو 0006

 يتلا ةراجتلا ىلا عجرب 4 اهدوجو لعلو . م ”ميلاك طانالاب 0 ةقالع

 د 47 داليملا دعب يفاثلاو لوالا نينرقلا يف الاهشي ةيبرعلا ةريزحلا بونج طبرت

 . ا" اشقن نينامكو ادحاو ١484 ةئس ىتح تغلب رصم يف ةيطبن شوقن ىلع

 ىلإ كلذك اهدوجو ىرعيو . "7 لينلا رهن نم ةيقرشلا ةهحلا يب اهلك تدجو
 . ةراجتلا

 . ماقلا اذه فورح ةساردب ءدبلا لبق زاحياب اهيلا ريشن ةماع تازيمم يطبنلا ماقلل ن نا

 نيميلا نم أدبت ةباتكلا نأو . نيرشعو يتلا غلبي فورحلا ددع نا تازيمملا هذه نم

 يماسلا ملقلا نع نع ةردحنملا مالقالا مظعم عم هباشتت اذه يف يهو ءراسيلا ىلا

 اذه ناكو . "0 لصولاو لصفلا اضيا طابنالا فرعو . "7 يمارالا ملقلاو . ميدقلا

 طابنالا مدختسا دقل . 90 ةرخ : اناا شوقنلا يف دادزا هنكلو ةميدقلا مهشوقن يف اليلق

 يناثلا رطلا -

 رطسلا يف (وسرف) لدب (وسراف)و ثلاثلا رطسلا يف (لزنو ) لدب (نيبو) . ( يجزي) لدب (ياجزب)و
 مامن: معوعتماع تعمصمامواورسم 8" عما هجطتع ةيدطع, 1ع فاعع 280400100. : يف عبارلا

 ؟[؟جيوتط ممعصنعك, مم 1.

 م4 ص .31 ج . قباسلا ردصملا .بيسن خيشلا .هييعو نزاخلا (*؟)

 ١)19. ص. .1 ج . مالمالا لبق برعلا خيرات ءداوج . لع ("0)

 1و6 ص ١. ح .ردصملا سفن . داوج ١ يلع ةيققز

 اناسقمم, عقم: ؟لوطقتعوم ا!مدعمماممق مر عيرمأ, ظسالعتام هك طع 5ءطمما هأ 0ةعمنمل ةعل (؟؟ةر

 ملءاعوم ةةداتعت, 1954, الوأ. 7/1. مققغ 2. 2. 6

 طاقم م. 16. "ج7

 طاعاموعع, طوعامن طع ةلمطقط#, الما. 1, م. 220. (79/)

 .م9ل_ نص - مه ض .قباسلا ردصملا ؛ ىبحي ليلخ ١ يمان (*8)

 نزاخلا ) داليملا دعب ثلاثلا نرقلا ىلا داليملا لبق لوالا نرقلا نيب ةرتغلا ىلا ةميدقلا شوقنلا عجرت (55)
 كورحلا لاكشال اهفورح برقب زاتمتو (896 ص ءث 2 . قباسلا ردصملا ء«بيسن خيشلا ٠ هبيهو

 .اهضعبب اهطبر ةلقبو ةداحلاو ةماقلا اياوزلاب اهفورح .تزيمت ايك ؛ ةيمارالا
 (قططمع, ةاوطام: 16 المع نأ (اذع ؟اوجكاط ةيوطاع ةعاجغ مو. 4-5

 : نع ذوخأملا (5 حوت ) رظنا ةميدقلا ةيطبنلا تاباتكلل جذومنكو
 عتمه, نتمتع هج. هع, عا.

 هم عباسلا رطسلا يف نودم وع امك ثرايلا كلملا مكح نم نيثالثو تس ةنس ىلا هخبرات عجري يذلاو

 ةرافلا ىلا ةرخاتملا ةيطبنلا شوقنلا عجرت امليب ( اله. م. 21 ) .ةيداليم ؟ا/ ةنس ىلا عجري هنا يا
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 يذلا فرحا أس ىلع فرح دنسي نا ىهو . دانسالا ةقيرط : ةعبرا اقرط لصولا يف

 يذلا فرحلا ليذب فرحلا طير ةقيرطو . '*”( دل )رب تملك يف لاحلا وه اك هيلي
 نيفرح جرم يا . جزملا ةقيرط مث . 31١ (٠*1 ) اضيا رب ةملك يف لاحلا وه امك هيلي
 اذهو . 7*2 طقف فلا ماللا يف الا مدختست منو .ادحاو الكش اهم لعجيل اهضعبب

 . دضنلا وا مظنلا ةقيرط اريخاو .( ا ) فلالا فرحب ماللا فرح جرم نع جئان

 ديبع ةملك يف حضوم وه اي لفسا نم امبنيب عمجي طابرب فورحلا مظل يهو
 , 90كم

 ضعب نا ذا ماجعالا نم هولخ يطبنلا ماقلا اهب مستا يبلا ىرخخالا تازيمملا نمو

 : ىه فورحلا كلتو . هظفل نم رثكا لثمب هفورح لاكشا

 نونلاو ءابلا ىنعم يدؤت : ب
 ام 44 ءارلاو لاذلاو لادلا ىنعم يدؤت :

 ءاخلاو ءاجلا قنعم يدؤت :

 ءاظطلاو ءاطلا ىنعم يدؤت : نه قفل

 نيغلاو نيعلا ىنعم يدؤت :
 داضلاو داصلا ىلعم يدؤت :

 نيشلاو نيسلا ىنعم يدؤت :
 ءاثلاو ءاتلا ىنعم يدؤت : 5 5 م

 فورحلا ضعبل ةديدج لاكشا راكنباب اهشوقن زاتمن . يدالبملا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا نيب ةعقاولا ةينمزلا <<
 قعبلا اهضعبب اهطبر يف ةقدلا ىلا ةفاضا ةنوبللا ىلا اهبرقو رخآلا اهضعبل طيسب ريوحت عم
 (مطاماتي ؟لوطتقن هم. كاع. مم. 4ك.

 .ا994١ ض . قباسلا ردصملا . ليئارسا .نوشفلو

 ١(. 8 عول) هرابنلاو عب ه حول) لوالا لاوللا ما يشقت يف كلذ ةظحالم نكميو
 .ى45 ص .مالمألا لبق ام ىلا ةروطت خيراتو يبرعلا طخلا لصا . ىيمت ليلخ . يمال (40)

 456 صا .ردصملا سفن . ىحب ليل - يمال (11)

 .م26 صا .ردصملا سفن . ىبع ليلغ . يمان (1؟)

 450 نص .ردصملا سقت . ىحي ليلخ . يمان (4*)

 هلد ةملك يف امك ءارلاو لادلا لثمب ( ]) ) ةميدقلا ةيطبللا يف لادلا فرح ناك دل (44)

 ةرخأتملا ةبطبلا يف حبصا دفر (4 حول) ميدقلا يطبنلا شقنلا يف( لف )ريو( 1)) 0
 يف (وذ) (رم) و (نيدسالا) تايلكلا يف يك . لاذلا فرح يلكش دحاو ءارثاو لادلا لثمي ( اإل

 4( حول ) هرامللا شقت



 (4© لاذلاو يازلا ىنعم يدؤت :ز

 نم الدب 29 (تثرح) اوبتكف ءامسالا ضعب نم فلالا فرح طقسا دقو
 .نيثالث نم الدب 4!" (نيثلث)و .ثراح

 مهملق يف اودمتعا طبنلا ناب مزحلا ىلا تايماسلا ءالع تلمح يتلا بابسالا نا

 ةكرتشم روما ىلاو اهددعو فورحلا لكش ىلا عجري 48 يمارالا ملقلا ىلع اساسا

 اهددع مث اهتباتك ةقيرطو لصولاو لصفلا اهنم نيملقلا نيب طبرت ىرخأ ةددعتم

 ىلع اهبلغا يف تدمتعا اهنا ظحالي الثم فورحلا لكش ينف . 1” ىدحبالا اهيينرتو
 لثم ال ةرصاعملا ىرخالا طوطخللا ىلع اهنم ربسي ءزج ينو : 7*2 يمارالا ملقلا فورح

 كلت ةنراقمب كلذو . ؟9ىرمدتلاو ١" (5ودندعمع 5تنمغ) .عبرمل يربعلا ملقا

 طابنالا نا ىلا ةفاضالاب اذه . ةرخأتملا وا اهنم ةميدقلا ءاوس ةيطبنلا فورحلاب فورحلا

 ضعب ةديعب اروص امبنم ضعبلل لعج امم ةسبتقملا فورحلا ضعب لاكشا يف اولدع دق

 و (يحرب) يتملك يف ايك .يازلا فرح هباثي يذلا وهو ( | 0 لاذلا فرحل يناثلا لكشلا (؛5)
 .(ىد)

 .(1 جول) ميدقلا يطبنلا شقنلا نم عباسلا رطسلا نم ةمداسلا ةملكلا (45)

 شقنلا سفن نم عباسلا رطلا نم ةعبارلا ةملكلا (41/)

 تقتمطصقمم, ةفمالا قعدططعاع طولقموعةمطتع, 5كل. 11, مل 10 (146)
 23268 ص . قياسلا ردصملا - ىحن لبع ١ يمال

 ةمطعصممم. قلما هم. كت. ؟عقل 11, م. 10 (15

 ةنسل .رموس ةلحج .رضحلا تاباتك . داؤف رفس) رضحلا ةنيدم شوقن يف ةيمارالا فورحلا طبر رظنا
 .(19 ص ."الاص .56 ص .1 8 ص ١. ج .١6م ال6

 ك1 حو 1١. جس بكا م ١988. ةلل .ردصملا سفن .داؤوق .رفس

 0عماصممف, من هج. كغ. [هل 115.10 )9١(

 دودح يف ثدح يذلا يناثلا يببابلا يبلا دعب نيطلف ىلا مهتدوع دعب دويبلا هذا يذلا ملقلا وهو مكر

 سداسلا نرقلا لئاوا رابتعا نكميو : يمارالا ملقلا ىلع ا نم يش داليملا لبق 085 ةنم
 . ةعبرملا ةيربعلا ةباتكلا ىلا ةميدقلا ةيربعلا تاباتكلا نم لوحتلا ةرتف داليملا لبق

 (صاصموع, اهدنا االول م. 128)

 ( 1ل4..م.137 ) نم ذوخأملا )١( مقر لودج نم يناثلا لقحلا رظنا

 .م اق ١٠١٠و 2م .قق 08١ يبس نيب رهظ يذلا يمارالا ملَقلا نع روطت يرمدتلا ملقلا ربتعي (0؟)
 (طتعقموعم ©: طع ةلمطقءا. الما. !. مب 216).

 ثلاثلا نرقلا ىلا اهضعب خيرات دتمبو داليملا لبق لوالا نرقلا ىلا عجرت ةيرمدتلا تاباتكلا مدقا ناو

 .(158 ص . ةيماسلا تاغللا خيرات « ليئارسأ . نوسنفلو ) يداليملا

 نع ذوعخأملا )١( مقر لودج نم ثلاثلا لقحلا رظنا
 انلجطقيدعطت, ةلمعاعت ؟ةملطبعط قمع ةلمملوعمت(دعطعم !ةمنوعمطلاع مسكه مطلاعم (مقعطعألل عم

 اظءابصمع 1898, ها 11: 781 اال
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 طبنلا تكي منو . دعب ايف كلذ انل نيبتي فوس اك لصالا يف تناك اع ئشل

 اليهست ةديدج اروص اهنم ضعبلل اوركتبا دقف فورحلل ا ةعدقلا لاكشالاب

 . لصولاو لضصفلا ةيلمعل

 سيلف . 7( « ) فلالا فرح يلكش دحا ةديدحلا لاكشالا كلت“ نف

 مل طبتلا نا ينعي ال اذه ناك ناو ىرخالا طوطخلا يف فرحلا اذه هباشي ام كانه

 فلالا نم رشابم لكشب روطتملا فلالا فرح 0*1( ) ميدقلا لكشلا اولمعتسي
 امامت ىفتخخا ىتح ةيطبنلا شوقنلا يف اجيردت هلاعتسا لق يذلا !**( ملا ) ةيمارالا
 طخب ىلوالا هلحارم يف زيمت يذلا ديدحلا لكشلا هلحم لحيل . (**7ةرخخأتلا شوقنلا يف
 يتلا ةرئادلا يهو .( © ) ةيضغيب هبش ةرئادب ىنميلا ةهحلا نم هلفسا يب يبئني لئام
 ءانحنا نود الئام اطخ حبصتل ايلك ينتخمت مث ( م ) ةرخأتلا شوقتلا يف جرفتت

 , "9 ينانيسلا يطبنلا طخلا يف حضاو لكشب هدجت ام وهو .( ري )
 يهو ( ل ) هلم ةدحاو ةروص الا دجن ال انناف ءابلا فرح ىلا انلقتنا اذاو

 , 580( 4“ ) ةيمارالا ءابلا نع رهظي امك ةطسبم ةروص

 اساسأ نادمتعي ( ما ) اهضعب نم نابيرق نالكش ةيطبنلا يف محلا فرحلو
 ململا يف فرع دق يناثلا لكشلا ناك ناو (*“( ل ) يمارالا ميحلا ىلع

 .رخأتملاو ميدقلا يطبنلا طخللا يلقح )١( مقر لودج (ه*)
 فلالا فرح ءاج دق (4 حول ميدقلا يطبنلا شفنلا يف لوالا رطسلا نم ةيناثلا (اربق) ةملك يف دجن (04)

 ةملكلا (سورا) ةملك يف ( مك ) ركتملا هلكش يف ءاج دق دجي اهنيب ( جت ) ميدقلا هلكشب

 . شقللا سفن نم لوالا رطسلا نم ةسماخلا

 . كوالا لقحلا )١( مقر لودج (هه)
 .رخآتملا ىطبنلا طخلا لمح .لودحلا يفتن (ه)

 . ينائيسلا يطبنلا طخلا لقح )1١(. مقر لودج (هال)

 دقو . يدالبملا عبارلا وا ثلاثلا نرقلا يف ةيطبنلا ةيدجمالاب تبتك دق ءانبس يف الع رثع ينلا تاباتكلا نإ

 . ةخرؤم ريغ اهعبمج . ةيمارالاب ةرئأتملا ةميدقلا ةيبرعلا ةجهللا شوقنلا كلت اهم تبتك يقل ةجهللا تناك
 ىرخالا ةيحيسملا تاراشالاو بيلصلا نا دج ايف ةينثولا ةرئفلا ىلا حرضوب عجري اهنم ايسق نا الا
 . يحيسملا رصعل ١ يف ترجلا ابنا ىلا ريشت يتاو رخالا ى ٍضعبلا ىلع ةدوجوم
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 ,رخاتملاو ىيدقلا يطبنلا طخلاو يمارالا طخلا لقح )١(. مقر لودج (همز
 .لودحلا سفن (هو)

 في



 . "7 طقف ينايرسلا ملقلاو '"”يرمدتلا
 يمارالا لادلاب هبشلا بيرق ( < ) لوالا «نالكش لادلا فرخلو

 يذلا 017( 7 ) يرمدتلا ملقلا نع سابتقا 9( ا ر يناثلاو . "30 4 )
 .(أ © حول) ةراغلا شقتك ةرخأمل ةيطبنلا شوقنلا يف لمعتسا

 02( كريرب وى وس 3316 ) ءاملا فرح لاكشأ تددعت دقل

 ادج ةبيرق الاكشا دجن اهنيب (٠ 376 ) احضاو يمارآلا لصالا اهضعب يف دجنف
 يهف هنم ةيقابلا لاكشالا اما .""7( نإ ) ىرمدتلا ملقلا يف فرحلا لكش نم
 . مهسفنا طابنألا راكتبا نم

 . 680(-+14 ١ يمارالا واولاب ةلص وذ ( 9 ) واولا فرح ناو
 ىازلا لاكشا دحا عم امامت لكشلا يف قفتي ( | ) يازلا فرح ناو

 ه حول) ةرافلا شقن يف امك ًالاذ ةيطبنلا يف ىازلا لكش ربتعا دقو . "50 ةيمارالا
 0 لل

 ءاحلا لاكشاب . "701 مهرب زارع )(]6ل) يطبنلا ءاحلا لاكشا هباشتت امك

 اذهب حبصاو ( مه ) هلاكشا دحأ نع طيسب ريوحت عم ©"( مب مإ] )يمارالا

 .يرمدتلا طخلا لقح . لودحلا سفن (+0)
 ىلا عجرت طخلا اذه جذاهن مدقا ناو ؛ يمارالا طخلا نع ةرخأتم روطت ةلحرم ينايرسلا طخلا ربتعي (51)

 . يداليملا لوالا نرقلا نم لوالا فصنلا

 (طارتاوهعع 2وجتل: 15غ ق4لوجطسطءام الما.أ. م. 218

 الطال.. الما.2, م. 218. 8: ؟هوبام اووهعن 15م ئامطقطعأ. الما. .١ مب 288. يف يفايرسلا ملقلا لودج رظنا

 .(1) مقر لردج (5)
  ةرامتلا شقن لمح .لودحلا سفن (5*)

 .يرمدتلا طخلا لقح : لودحلا سف (54)

 .(1) مقر كلودج (56)
 . يمارالا طخلا لقح . لودحلا سف هنا (55)
 . يرمدتلا طخلا لقح . لودحلا سفن (0107)

 . يطبنلاو يمارالا طخلا ٍلقح ٠ لودحلا يمن (ةه)

 . يطبنلاو يمارالا طخلا يلقح . .لودحلا سفن (315)

 رطسلا نم ةعساتلا ةملكلا (وذ) ةملكو : ثلاثلا رطسلا نم ىلوالا ةملكلا ( يجزب ) ينملك يف اك 7١(
 . سماختلا

 .لودمحلا سفل ١١/(

 . يمارالا طخلا لقح . لودحلا سفن (الا)
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 ( )ل ) لكشلا رهظ امني ""” يرمدتلا ملقلا شوقن يف هدجن يذلا ( )1 ) لكشلا
 اساسا دمتعملا ءاحلا لاكشا دحا نع روطت هنا رهاظلاو . "47 ينانيسلا يطبنلا ملقلا يف 5

 . ةيمارآلا ءاحلا ىلع

 نم ادحاو الكش هبشي هدجن ( م ) يطبتلا ملقلا يف ىف ءاطلا ىلأ انلقتتنا اذاو

 ,"*( مح ) يمارآلا ءاطلا لاكشا
 يف ةددعتم لاكشا هلو .ا"9( 4 )ةدحاو ةروص ةميدقلا ةيطبنلا يف ءابللو

 طوطخلا يف اهلباقي ام ىرت ال لاكشا يهو "7 06م مهم ر) ةرخأتملا ةيطبنلا
 ماقلا يف فورعم لكشلا اذهو ( را )وهو طقف دحاو لكش يف الا مهللا ةرصاعملا
 طوطخلا يف اهلباقي ام دجن الف ءايلا فرح لاكشا نم ةيقابلا ةيقبلا اما . "7 يمارالا

 ىلا راكتبالا اذه يف ببسلا ىزعي امبرو : طبنلا راكتبا نم ابا رهاظلاو . ىرخالا

 , "9 فورحلا نم هيلي اهب وأ هلق اب فرحلا اذه طبر يف ةجاحلا
 لصالا يف عجرت طال 51744 9 5.1 ةددعتم لاكشا ةيطبتلا يف فاكللو

 ترهظ دقف ةيطبنلا هلاكشا ةيقب اما "0و 10 يعاد الا فاكلا لاكشإ ضعب ىلا

 ةباتكلا بولسا ىلع أرط يذلا روطتلا مكمب اهيلع أرط يذلا طيسبلا ريوحتلا ببسب

 (09 (ب 0 حول) لوالا لاهلبا ما شقت يف حضاو وه اك لصولاو لصفلاك ةيطبنل

 .يرمذتلا طخلا لقح . لودحلا سفن (7)
 . يلانيسلا طخلا لقح .لودحلا ىفن (ا/4)

 , يطبنلاو يمارالا طخلا لقح )١(. مقر لودج (الهز
 .(4 حول) ميدقلا يطبنلا شقنلا نم سماخلا رطسلا نم لوالا ةملكلا (ىدر ةملك يف امي (/1)
 (هينب ) ةملكو . ١( © حول ) هرامنلا شقن نم عبارلا رطسلا نم ةسداسلا ةملكلا ( غلبي) ةملك يف ابك (707)

 ثلاثلا رطسلا نم ىلوالا ةملككلا ( يجزي ) ةملكو . شقنلا سفن نم ثلاثلا رطسلا نم ةريخالا هملكلا

 , ضقنلا سفن نم

  شقنلا سمن نم يناثلا رطلا نم ةعباسلا ةملكلا (ىدكع) ةملكو
 . شقنلا سفن نم ريخالا رطسلا نم والا ةملكلا (ىدكع) ةملكو

 . يمارالا طخلا لقح . لودحلا سفن (08)

 (نيدسالا) ةملكو (أ © حول) هراهنلا شقن نم لوالا رطسلا نم ىلوالا ةملكلا ( يت) ةملك يف امك (4)
 . شفنلا سفن نم يفاثلا رطسلا نم ةباثلا ةملكلا

 . شقنلا سفن نم ثلاثلا رطلا نم ةريخالا ةملكلا (هبلب) ةملكو
 ,رخأتملاو ميدقلا يطبنلا طخلا يلقح . لودجلا سفن (80)
 . يفارالا طخلا لقح . لودحلا سفن (41)
 .ثلاثلا رطلا نم ىلوالا ةملكلا (كلم) ةملك يف اك (45)

 تح نبا .(حاضولا ) شربالا ةميذج نوكي ارو ةميذج قارعلا كلم ريق دهاش وه : لوالا لاهخلا ما شقن
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 لمعتسا هنا ةميدقلا ةيطبنلا تاباتكلا يف دجن اهنيب © (أ ه حول) ةرانلا شقنو

 حول) ميدقلا يطبنلا شقنلا يفاك( 0, ) طقف يمارآلا فاكلل هباشملا لكشلا
4 1 

 يريعلا ملقلا نع ذخا ( طا ) لوالا لكشلاف : نيلكش ةيطبنلا يف ماللا ذختبو

 شوقنلا يف هلاعتسا كرنو 90 ةميدقلا ةيطبنلا شوقنلا يف لمعتسا دقو : 88 عبرملا

 ( ىرمدتلا ملقلا نع ( ل ) يناثلا لكشلا سبتقا امنيب . ةرخأتملا ةيطبنلا
 , اهل ةرخأتملا ةيطبنلا تاباتكلا يف طّقف لمعتساو

 ندرالا قرش لاعا نم ناروح بونج يف ةعقاولا لاهملا م١ يف هيلع دع (7؟44 ص .رّبحلا .بيبح
 لبق نم هتباتك تخسنتساو (* مقر ةطراخ ) ( ١784 ص . ةيماسلا تاغللا ن خر رات . ليئارسا . نونفلو)

 20عام هجوف ىد لبق نم حيحص لكشب تارقو )0 0011 ) نتكندو
 (1ققصعسم اًتورمت ةلهطقأد عل امو تكنو هل الاد ا دسم ران. كعمل اهسنتماتمم. 5في خام 370

 هعجرت امني ( 010.. م. 37 ) يداليملا يناثلا نرقلا نم لوالا فصنلا ىلا عجري هنا نابتل دقتعيو
 (مططصألب 31.76 انوع هك طع ةلومكط ةروطلع ؟عماما. م.4) - ةيداليم 78٠ ىلا دوبع هيبن

 هنا حجارلاو 4 ص ٠ قباسلا ردصملا . ىحي ليلخ . يهان) ةيداليم ٠٠ ةنم ىلا هجوف ىد هعجربو

 فورحلا لاكشال ةيباشم لازت ال ينلا هفورح لاكشا نم هارت ل كلذو ةيداليم 788٠ ةنس ىلا عجربي

 اذه ىلا ةراينلا يف اروط دق نيذللا ( 959 ) ءارثاو لادلا يفرح لكش يف هظحال اذهو ةمبدقلا ةيطبنلا

 ( خرنت ) يف ءانلاو ( ةميذج ) يف ءايلاو (ورهف ) ين ءافلاك هفورح ةيلاغ طابنرا مدعو ( ا 0 لكشلا

 ( مططماع 3/1 همي كي مب 4). .ازمراجو ءايزلا صاع دق ناك ةميذج نا ىلا ةفاضا اذه

 :رهف دمت اما

 ورهف وسفن هند

 تيذج وبر يلس رب

 خونن كلم
 .( 5905 ص .1/ دج .مالسالا لبق برعلا خيرات) (نب) رب ةملك لع داوج ارق دقل

 .لوالا رطلا نم ةعماتلا ةملكلا (هلك) ةملك يف اك (8*)
 . يناثلا رطسلا نم ةعبارلا ةملكلا (مهكرلم) ةملك
 . سماخلا رطسلا نم لوالا ةملكلا (ىدكع ) ةملكو

 .ثلاثلا رطسلا نم ةثلاثلا ةملكلا (لكو) ةملك يف ارك (85)
 . عبرملا يريعلا طخلا لقح )١(. مقر لودج (ههز
 .(4 حول ) ميدقلا يطبنلا شقنلا نم عبارلا رطسلا نم ةيناثلا ةملكلا (تلمحو) ةملك يف اك (485)

 يرمدتلا طخلا لقح )1١(. مقر لودج (4107/)

 ةملكو .( ب © حول) لوالا لاهملا ما ىشقن نم يناثلا رطسلا نم ةيناثلا ةملكلا ( يلس) ةملك يف امك (88)
 .0أ 8 حول) ةرامنلا شقن نم ريخالا رطسلا نم ةيناثلا ةملكلا ( كله)
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 رخالا ضعبلا نم اهضعب براقتي ةددعتنم لاكشأ ميما فرحلو

 7( 4 ) ةيمارالا ميملا ىلع اهساسا يف تدمتعا "”*( مدو 594 )
 ةيمارالا نونلا ىلع لوالا دمتعا ./(ل +) نالكش نونلا فرحلو

 كلذ عمو . ةيمارالا نونلا نع سوكعم لكش الا يناثلا لكشلا امو . "6 5 )

 . 39( ل ) عبرملا يريعلا ملقلا شوقن يف نونلا فرح لكشلا اذه رهظ دقف
 هباشتي لوالا برضلا . !؟!!( رع > ) نيبرض هنم اندجو نيسلا ىلا انلقتنا اذاو

 شوقنلا يف الا رهظي مل لكشوهو 8*2( © ) عبرملا يريعلا ملقلا يف نيسلا عم امامت

 ةيمارالا نيشلا ىلع ساسأ لكشب يناثلا برضلا دمتعب امنيب ١ 7 ةميدقلا ةيطبنلا
 ىفتخا مث . ("8ةميدقلا ةيطبنلا شوقنلا يف نينيسلا الك رهظ دقو : 0"( د )
 نيشلاو نيسلا تظفل يناثلا لكشلا لثميل ةرخأتملا ةيطبنلا شوقنلا نم لوالا لكشلا
 ١ (35) اع

 ( م ) نيعلا فرح ةيمارآلا يف اهلباقي ام عم هباشتت يتلا ةيطبنلا فورخلا نمو
 ل ص ) داصلاو نمل 3 ) ءاملاو 23١7 نيغلاو نيعلا يظل لثب يذلا

 مدختسا دقو .''4!( 3 ) ءارلا فرح يلكش دحا مث '"'( لص ) فاقلاو

 )١(. مقر لودج (مكر
 . يمارالا طخلا لقح .لودحلا سفن (50)

 ) )4١ميدقلا يطبنلا طخلا لقح .لودحلا سنن .

 يمارالا طخلا لمح . لودحلا سفن (47؟)

 ا يربعلا طخملا لقح .لودحلا سفن (4+)
 .رخأتملاو 0 يطبنلا طخلا يلقح .لودحلا سفن (84)

 عيرملا يربعلا طخللا لقح .لودحلا سفن (46)

 .(4 حول) ميدقلا يطبنلا شقنلا نم لوالا رطسلا نم ةسماخلا ةملكلا (سورا) ةملك يف اك (47)
 . يمارالا طخلا لقح )١(. مقر لودج (410)

 يفو .(1 حرل) ميدقلا يطبنلا شقنلا نم لوالا رطسلا نم ةسماخلا ةملكلا (سورا) ةملك ف اك (48)
 . قنلا سفن نم عبالا رطسلا نم ةثلاثلا ةملكلا (تنم) ةملك

 (رمش) ةملك يفو (1 8 حول) هراهنلا شقن نم ريخالا رطسلا نم ةثلثلا ةملكلا (تنس) ةملك يف يك قر
 . شقنلا سفن نم ثلاثلا رطسلا نم ةسداسلا ةملكلا

 ةملك ينو (أ © حول) هرابنلا شقن نم ثلاثلا رطسلا نم ةئماثلا ةملكلا (ودعم) ةملك يف اك )٠٠١(
 . شقنلا سفن نم عبارلا رطسلا نم ةريخالا ةملكلا (هغليم)

 )٠١1( مقر لودج )١(.
 ,لودحلا سفن )20٠١7(

 )* )2٠١كودحلا نفت .

 ) )21١4لودحلا سفن .
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 ضقن يف اهرخآ ناكو 2''*”ةمبدقلا ةيطبنلا شوقنلا يف لادلاو ءارلا يفرح الكل ريخالا

 هلا حجرتف 9( » ) هنم يناثلا لكشلا اما . "7 (ب ه حول) لوالا لاهخلا ما

 لادلاو ءارلا لثميل لكشلا اذه لمعتسا دقو . 257( »+ ) يرمدتلا ءارلا نع روطت

 ©0590[ 5 حول) ةراقلا شقن يف لاذلاو

 شوقنلا يف ءاوس اعويش رثكالا وهو لوالا . 07( دع ) نالكش نيشلا فرحلو

 يمارآلا نيشلا فرح ىلع ساسالا ين دمتعي . 27 ةرخأتملا وأ ةميدقلا ةيطبنلا

 , 359 ةينايرسلاو ةيرمدتلا شوقنلا يف افورعم يناثلا لكشلا ناك امنيب . (٠0 هيب )
 ةيمارآلا ءاتلا عم ابيرقت قباطتي 24( 1و ) ءاتلا فرح ناف اريخاو

 يفرح لثمدل ةرخأتملا وا اهنم ةميدقلا ءاوس ةيطبنلا يف تلمعتسا يتلا ٠" ( مزب
 يف مأ 29 ةملكلا لوا يف ناكا ءاوس اهلكش ريغتي ملو .237اعم ءاثلاو ءاتلا
 كا يرخا ف مأ 140 اهطسو

 فلالاو ماللا يفرح ىلا ةراشالا نم دبال ةيطبنلا فورحلا يف ثحبلا يهنن نا لبقو

 يف ةفلتخملا ةيطبنلا شوقنلا يف انيعم اتباث الكش تذعخا يتلا '''( » ) ةعمتجما

 ةملك يفو (4 حول ) ميدقلا يطبنلا شقنلا نم لوالا رطسلا نم للوالا ةملكلا (هند) ةملك يف امك )٠١9(
  شقتلا سفن نم لوالا رطسلا نم ةيئاثلا ةملكلا (اربق)

 . لوالا رطسلا نم لوألا ةملكلا (هند) ةملك يف امك )٠١5(
 يناثلا رطسلا نم ىلوالا ةملكلا (رب) ةملك ينو

 ا يطبتلا طخلا لقح )١(. مقر لودج )٠١7(
 , يرمدتلا طخلا لقح . لودحلا سفن )٠١8(

 رطسلا نم ةريبخالا ةملكلا «هدلو) ةملك ينو  لوالا رطسلا نم ةكلاثلا ةملكلا رع) ةملك يف اك يفر

 .ريخألا رطسلا نم ةعساتلا ةملكلا (وذ) ةملك يفو .ريخالا

 . يئاتيسلا يطبنلا طخلا لقح .(1) مقر لودج )1١١(
 .رخآتملاو ميدقلا يطبنلا طخلا يلمح . كودحلا سفئ )11١(

 . يمارالا طخلا لقح . لودحلا سف )١1١(

 , يرمدتلا طخلا لقح . لودحلا لفن )01١(

 . ةيليجترطسلا ةباتككلا يب نيشلا فرح نم لكشلا اذه لامتسا رمتسا دقل
 نمطصقمم. ملمألب خيهطتوءطم طولاشويسمطتم, اكلك اا م.

 )١(. مقر لودج (كا15)

 . يمارالا طخلا لقح .لودحلا سفن (118)

 .(1 حول) ميدقلا يطبنلا شقنلا نم عباسلا رطسلا نم ةسداسلا ةملكلا (تئرخإ) ةملك ين اك (116)
 (أ © حول) ةراقلا شقن نم لوالا رطسلا نم ىلوالا ةملكلا (ين) ةملك يف ابك )1١07(

 . شقنلا سفن نم لوالا رطسلا نم ةريخالا ةملكلا (جنلا) ةملك يف امك (١١1ه)

 .(ب 8 حول) لوالا لالا ما شقن نم ةعبارلا ةملكلا (تميذج) ةملك يف اك )١١9(
 .رخآتملا يطبنلا طخلا لقح )١(. مقر لودج )17٠١(

 في



 . يبرعلا ملقلا ىلا دعب ايف تلقتنا اهنم 21537 ةرحخأتملا ةرمفلا

 يمارالا ملقلا ىلع امأسا دمتعا دق يطبتلا ملقلا ناب ةساردلا هذه نم رهظب

 بيترثلا يف ددعلاو ماظنلا سفن هنع سبتقا اى . 257 نيسلاو ماللا ينرح ءانثتساب

 يف . رهظ ام لوا رهظ يذلا لصولاو لصفلا هذخا ىلا ةفاضالاب .فورحلل يدجالا

 طابنالا ثدحاو !''"ىرخالا ةميدقلا طوطخلا ةيقب نم هريغ نود طخلا اذه

 وحن ليمأ بلاغلا ين ىه ةديدج الاكشا ذدختتل فورحلا كلت ضعب ىلع تارييغت

 اهضعب فورحلا طبر ليهستل رخآلا اهضعبل الاكشا مهراكتبال ةفاضا . طيسبتلا
 ءابلا لثم لاكشا ةثالث اهدعب امو اهلبق امب لصتت يتلا فورحلا ضعبل حبصاو . ضعبب

 انف“

 ءاحلاو "( روز نونلاو 5*عجوي ىك ) ءايلاو 00
 اك ياي ر فاكلاو "96و

 .ةراينلا شقن نم يناثلا رطسلا نم ةبانلا ةملكلا (نيدسالا) ةملك يف اك (17؟١)

 )١(. مقر لودج (17)

 نمطتممتلا ملوللا قيوصسعام طواشسرممماتع "لكل ١الى. 10 (١؟؟ر

 .(أ 8 حول) هرابتلا شقن نم لوالا رطسلا نم ةسماخلا ةملكلا (رب) ةملك يف اك (1؟4)

 , شقنلا سفن نم عبارلا رطسلا نم ةريخالا ةملكلا (هغلبم) ةملك ينو

 قتلا سفن نم لوالا رطسلا نم ةنماثلا ةملكلا (برعلا) ةملك يفو

 . هراينلا عن نم عبارلا رطسلا نم ةمداسلا ةملكلا (غلبي) ةملك يف اك (1؟6)

 , شقنلا سفن نم ثلاثلا رطسلا نم ةريخالا ةملكلا (هينب) ةملك يفو

 . شقا سفن نم ثلاثلا رطسلا نم ىلوالا ةملكلا (يجزب) ةملك ينو

 . شقننا سفن نم لوالا رطسلا نم ةيناثلا ةملكلا (سفن) ةملك يف اك (111)
 . شقنلا سفن نم ثلاثلا رطسلا نم ةماخلا ةملكلا (هنيدم) ةملك ينو

  شقنلا سفن نم يناثلا رطسلا نم ةيناثلا ةملكلا (نيدسالا) ةملك فو
 . شقنلا سفن نم ريخالا رطلا نم ةيناثلا ةملكلا (كلهر ةملك يف اك (107)

 . شقنلا سفن نم يناثلا رطسلا نم ةعبارلا ةملكلا ( مهكرلم) ةملك يقو

 . شفتلا سفن نم عبارلا رطسلا نم ةريخالا ةملكلا (هغلبم) ةملك ينو

 . ششقتلا سفن نم لوالا رطسلا نم ةعسأتلا ةملكلا (هلك) ةملك يف اي (194)
 , شقنلا سفن نم ريخالا رطسلا نم لوالا ةملكلا (ىدكع) ةملك نو

 . شقنلا سفن نم ريخالا رطسلا نم ةيناثلا ةملكلا (كله) ةملك ينو

 4م



 كثلاثلا زصفلا

 طفااسحملاب وب مدن اطسل ا ُهفأال





 : تايماسلا ءالع نم ليلق ريغ ددع مائها يبرعلا طخلا لصا عوضوم راثأ

 ريلك لاثما ءالعلا يضعب دنع افورعم ناك هل يطبنلا لصالا نا عقاولاو

 نم ينايرسلاو يطبنلا ملقلا نيب ةقالعلا ماع لكشب كردا يذلا 60. ]. كاهن

 ٠ ةيداليم 14 ماع كلذو ىرخا ةهج م يطبنلا طخلاب يبرعلا طخلاو ةهج

 يطبتلا طخلا سس سبتقم ىبرعلا طخلا لصا ناب هكدلون رودويت ملاعلل امولعم حبصاو

 رثكا ةقالعلا كلت تتاب ةقحالتملا تاساردلل ةجيتنو . "'ةيداليم 1878 ماع كلذو
 كلننيوا مهنم ىلا ةقحلعلا كلتب تايماسلا ءالع مظعم ذخخا نا ىتح حلوو

 9 يمان ىحي ليلخو 47 1102 طةمهقللا ىكسرابزدلو كنس

 , 0 2 ةلهطلو فططواغ  دوبع هيبنو

 ةيملع تانراقمو تاسارد ةليصح تناك ءاللعلا ءالؤه ةعانق نا هيف كشال اممو

 ىلا ةدايز 3 مالساالا تقبس يبلا ةرتفلا نم انتلصو يلا ةيبرعلاو ةيطبنلا ش 2 ةقفيقد

 ,  لوالا يمالسالا رصعلا ىلا دوعت يتلا شوقنلا كلت
 قباسلا رصعلا ىلا عجرت يتلا تاباتكلا نم يبرعلا مقلاب شوقن نم انلصوام نا

 .ةعبرا يه مالسالل

 هيلع هيف رثع يذلا عقوملل ةبسن مسالا اذهب يعم دقو (أ 5 حول ) دبز شن كوالا
 (*) مقر ةطراخ بلح قرش بونج (* تارفلا ربثو نيرسنق نيب عقي يذلاو

 (ةيمطسصفمم. مماثل مصطتمعطع مهاذميفمطتمب آغا ل1. مءلاز. )١(

 اطتف. من11 0
 طلال. عب 12. (8)

 رمال. م 12.244

 5 ص. مالسالا ليقف ام ىلا هروطت خيراتو يرعلا طخلا لصا . ىحي ليلخ . يمان (ه)

 قططمأع, ال: 7طع ظنوع هأ طع ةلمدط ةعمطنع ةعوضمأب م. 5. (5)

 ربوهو 2هانهطاز'  يثود لاثما ىلا ةللاهشلا ةيبرعلا شوقنلا نم ريثك ىلع لوصحلا يف لضفلا دوعي (1)

 ة0ادوتا ليزومو ممرسةتمااولا  يكسفسامودو 8انااو# كتتيواو  طانضم
 داؤف ةمجرت - ميدقلا يبرعلا خيراتلا . نورخآو ١ فليتد . نسلين) مهريغ نورتخاو [>ءاوهم نالدو

 .(74 ص .19484 ةرهاقلا . ةيرصملا ةضينلا ةعبطم . نسح دمحم يكزو يلع نينسح

 ءم 1974 اها 19 . ةرهاقلاب يزاجح ةعبطم لوألا ةعبطلا . يفوكلا طخللا . فسوي . دمحا (4)

 .89 صا. (ةيناثلا ةلاسرلا)
 .1ة ص . ميدقلا يبرعلا خيراتلا  فليتد . نلت (ة)



 !ذه دحو دقو . 1 ' اكيجلب ف ل اسكورب ةئيدمب نفغلا خيرات ضحتم يف مويلا ظوفحم او

 ءاه) ةسيلك ةهجاو | اصالا يف ولعت تناك رجحلا نم ةريبك ةعطق ىلع شفنا

 2 سيكرس 2
 هيف ةيبرعلل سيل ةنيابتم تاغل ثالثب بتك دق شقنلا اذه نا عقاولاو . (٠7 سيكر )ا

 هيف ةيبرعللو ةينايرسل ل ةغللاب مل 5 ةينانويلا ةغللاب تناك هنم ةيبلاغلاف 8 ليئض بيصي اللا

 نيذدلا هه اوناك اعر صاخشا ءامسال ركذ ن ْثَقنلا فق درو لقو 5 ١9( طقف دحاو ء رطس

 : وه صنلاو ! ءانبب اورما وا اوزجنا . ننس 4

 سيلا ارم ربا ايلهو وفنم عما ربا وحرش هلالا رضنب]

 ,''(وحيرسو) وجيرشو ورّتسو ودعس ربا وحرسو
 ١ يفانوم جيف 81*اوبلا صنلا نمض تيثم (م كام نم خرؤم ن مَعنلا نا

 ةرم نم رثكا ترركت يتلا فورحلا اما . ررككملا ريغ نم ًافرح رشع ةعست يبرعلا صنل مصنلا

 000 ملاو 5 تارم ثالث ءايلاو ءاحللاو . ماللاو .٠ تارم عبرا رركت يذلا فيلالا يهن

 1 000 ممملاو نيعلاو 5 تارم ةّتس ءارلاو . تارم .نومج نيشلا

 5 000 ١ 517000 ءاثأأ ثققنلا
 لع عمي ليج ىلا ةبسن ( ب 5 حول) --سيسا -شقنب فورعم يناثلا ن

 ةيناملا ةثعب هيلع ترثع .(7 مفر ةطراخ) 2” قشمد قرش بونج رموليك ٠١ © دعب

1 
 000 وماتت هم. كن. العا .١١ امال )١١(.[!

 ,لالإ - )الع لنص لا حج . برعلا ىلإ نييماسلا نم - بين خيشلا .هييهو نزاخلا )١١(

 . رموس . نيدشارلا ءافلخلا دهع ةياغل هروطنو ييرعلا طخللا اشنم دوم ديسلا رصان ٠ يدنغغلا )1١7(

 .198 ص ا .1 اج ل” م .154/
 "5 صال م9 صا .(ةيئاثلا ةلامرلا) يفوكلا طخلا .ضسوي .دمحا (1)

 وج مشو ورتسو ودعس رب وحرشو سقلا رم رب .ووميق عم رب وحرط هلالا مسب , : يكسرابزدل هأرق (54 1

 (1ذلطمعة كأم, ةثع [انمل طبعط لمع 8 نمل دمرت( اج عطعم عملو همطنللا 148, |. تعا م ك4

 ورتسو ودعس رب وج رصو سيفلا رع رب ايلهو وفتم تمأ رب وج رس هلالا رصنب :  اناععسب# يسود اهأرقو
 هورس
 لاكتساب معمعممأم (طسسماهواواسع © انمزريعممطتع 3روط. "لامرمع معمتع ما ل

 .(ايلهو) ةملك نم الدب ( يبظو ) دمحا فعسوي ارغ اك

 . ١" صا. (ةيناثلا ةلاسرلا وكلا طخلا)

 اتئاصتتسمم. طن مصطنع امهعممتتممج اناكتحامم :١| ةعصتاتم امدضتمكتممع. ةمكانمم ان !سمامودءاترناا )١8(

 1و4 مب 5

 .مالسالا لبق ةيبرعلا تاباتكلا لفح .(؟) مقر لودج )1١(
 .315 + 3938 ةيروسلا ةيرثالا تايلرحلا ةلحج . يومالا سبس لبج رصق . نيدلا رون . موطاح (10)

 .؟5819 ص

 مص .م01818 . ةرهاقت'ا . ةينهالا ةيضينلا ةعبطم . ىلوالا ةعبطلا . مالسالا نونف . دمحم يكز . نح

 الضطتسوانط لع هفطتعطم انافمربهمطتو ككل 1 ماد 0

 نو



 ايبرع اصن شقنلا مضيو . 2971558 ةنس ناريزح يف ايروس يف راثآلا نع يرحتلل

 : يه رطسا ةعبرا م

 يسوالا هريغم نب مهربأ
 ىلع كلما 0040 ثدرحلا يلسرا

 نسل

 سمخ نيسلاو فلالا هيف رركت : افرح رشع ةسمخ ةرركملا ريغ هفورح ددع نا
 . تاره ةتس ماللاو «ء تاره ثالث نونلاو ءارلاو .٠ تارم

 يف عقت ةسينك بئارخ يف هيلع رثع (أ 7 حول) نارح شقن وه ثلاثلا شقنلا
 باب ولعت تناك ةرجح ىلع شوقنم وهو ء(* مقر ةطراخ) ('نارح ةقطنم
 074 ةنس ىلا هخيرات عجري « 27 ةيبرعلاو ةينانويلا نيتغللاب شقنلاو ؛ "7 ةسينكلا
 : هصن "2! داليملل

 لوطرملا اذ -اتينب وملظ رب ليحرش انا
 دسفم دعب 4517 تنس

 .ال. 8ءامعا» شرب سوالك فارشاب (18)
 (1طتل.. مم 16

 اذه بتاك دافياو (م ه78) ماع يف يمخللا ثلاثلا رذنملا ىلع رصتنا يذلا هلبج نب ثراحلاوه (14)
 ذا . ةريحلا ىلع هراصتنال اهيقن دودحلل سرحك هلسرا نايلس دض يسوالا ةريغم نب مههاربال صتلا

 رصبقلا لبق نم ايروس يف ةدوجوملا ةيبرعلا رئاشعلا عيمج ىلع اسيئر م 874) ةنس ثراحلا حبصا
 0 )طال. م.15 ) .ناينتسوج

 يواسي يذلا ةيطبنلا فورحلاب درو يذلا عبارلا رطسلل ةحيحصلا ةءارقلا ةجيتن ءاج خبراتلا اذه نا )2١(
 ةيداليم ١٠ه راذآ 507 نم ادبي يذلا ىرصب ميوقت ىلا اظاضم (# + ٠٠١+ ٠٠» ا4)

 خيرات : داوج يلع) مورلا ةزوح يف ىرصب لوخد خيران هانعم اذه ئرصب ميوقتو ( 0.15..104 )
 .(10 ص ءا دج ٠ مالسالا لبق برعلا

 اهانب نم لوا هنال (ع) مهاربا يتخا ناراهب تيع ليق ء موي اهرلا نيبو اهنيب رضم رايد ةبصق نارح (؟1)
 ءال ج ءنادلبلا مجعم « توقاي) .نويئارحلا مهو « ةئباصلا لزانم تناكو .نارح ليقف تبرعف

 .(49 ص « قباسلا ردصملا «فليتد : نسليل) .قشمد بونج عقت يهو (”81 ص . ه
 .3617 ص« ةيماسلا تاغللا خيرات ؛ ليئارسا .نوسنفلو (؟7)

 "59 ص : ةيناثلا ةلاسرلا .ء يقوكلا طخلا .لسوي ءدمحا (؟+)

 [ناقصممم, 8. ةعوطنع ]مكععواتممسوع م. 3 21(

 0ماصممم, ىن قمعقطافعطع طواقموعومطتع. كل 11. م. 4

 نفقا



 فكفز

 يه نيترم ترركت يتلا فورحلاو . ًافرح رشع ةعبس ةرركملا ريغ هفورح عومجم نا
 اما .لاذلا وإ لادلاو نيشلا وإ نيسلاو ءايلاو نونلا يه تارم ثالثو :واولاو ءاحلا

 رركت دف ءابلا اما . فلالاو ماللاو ميملاو ءارلا يهف تارم عيرا ترركت يلا فورحلا

 , تاره سمخ

 عقوم يف هيلع رثع (ب ا حول) يناثلا لاهملا ماي فورعملا وه ريخالا شقنلاو
 ةعماج ةثعب لبق نم 72هتطاع كطانعءعاط ةجودزملا ةسيئكلا ىعدت ًاضبا ةسينك

 نامتل ىريو .؟'ةيداليم 19٠084 - ١468 ةنس نيب ايروس ىلا ةيراثالا نتسنرب

 , "9 ةباتكلا كلت اوزجنا نيذلا مه نييحيسملا نم برعلا ضعب نإ ائااسصقمم

 مظعم هبسنبو خرؤم ريغ عبرالا ةيبرعلا شوقنلا نيب نم ديحولا وه شقنلا اذهو
 خيراتلا اذه حارتقا ناكا يردن الو . "9 يداليملا سداسلا نرقلا ىلا نويصاصتخالا

 ضقنلا اذه تمض ينلا ةسيئكلا هيلع تديش يذلا يراهعملا زارطلا ةساردل ةجيتن

 لا برقا افورح مضي هنوكل رظنلابو . هيف ةيبرعلا ضورحلا ابب تزيمت يتلا صئاصخلل
 نرقلا علطم نم 5 نا حجري . "9! ةفشتكملا ةيبرعلا صوصنلا ةيقب نم ةيطبنلا
 . يداليملا سداسلا

 : حضاو ريغو صقان هنم ريخال .رطسا ةسمخ نم شقنلا فلأتيو ص ١ ره طسلا

 هيل د ارمغ هللا

 بتاك (70) هديبع 3

 ىبب ىلعا 2230 ديلقلا

 انا ل ا ا اا نيدز

 اناصمصم ان قعطأل انهت ملأ مصخ م. 1.( 755

 اطال ما 1.017

 (اطنل..ماللا (مس ع6 * )١” هسايق تلزالا رجح ىلع شوقتم وهو
 اهتم. م. ١) (ةعمطوصفمتت. ةن هزت كام. 14. (؟58)

 ياما ةل.: "8ع ملحم نأ حامعط ميضطنم ةعلما رد 5

 ١6١ ص ١. ج .مالسالا لق برعلا خيرات  داوج يع

 .ءارلاو لادلاو فاقلاو ءاقلاو فاكلاو ءايلاك (59)

 . يناثلا لاهللا م» شقت لقح (؟ مقر لودج)

 الامي. ب: ممصم متم. مرصع مىمواعع مب د. (ةديبعر تارق (90)

 انمصفمم ان ميسطأع امهععماأتمم. ما

 د قلما هن هوي كلامي كرا (ديلخلا) تأرق عجز

 نت



 مم هنع م يرمع

 [هؤرش]

 فرحو ؛ نيترم ءارلاو فاكلاو لادلا فرح ررك .ًافوح رشع ةعبرا صنلا مضيو
 . تارم ةسمخ ءابلاو نيعلاو ءالاو ماللاو فلالا فرحو : تارم ثالث ءابلاو نونلا

 ةينمزلا ةرثفلا نيب اعيمج رصحنت اها انل نيبت ةعمتجم ةعبرالا شوقنلا ةسارد نمو
 يهف ءنرقلا سفن نم ثلاثلا عبرلاو يدالبلا سداسلا نرقلا علطم يف ةعقاولا

 يف ةريبك ةجرد ىلا هباشتن يهف كلذ ىلعو . نمزلا يف 'ي يشلا ضعب براقتت اذا اهعيمج
 ةباتكلا صئاصمخ ىلا اهلاكشا يف برقأ ًافورح مضي اهضعب ناك ناو ةماعلا اهصئاصخ

 .رخآلا اهضعب نم ةيطبنلا
 ةيبرعلا فورحلا عيمج مضن ةعبرالا شوقنلا نا ًاضيا ةساردلا هذه نم نيبتيو

 اهيف ترركت دق قررفلا ل ًاريثك كانه نا امك . داصلاو يازلا يفرح ءانثتساب ةفورعملا
 «ةرم ةرشع سمخ ءابلاو ؛ ةرم ةرشع يناع الغم راركتلا اذه يف ءايلا بيصن ناكف

 « ةرم ةرشع ثالث نيشلاو نيسلاو ء ةرم ةرشع تس ءارلاو . ةرم ةرشع عبس فلالاو

 عبس ماللاو : تارم عست نيعلاو ءالاو ٠ تارم رشع نونلاو + ةرم ةرشع يقنثا مملاو

 فلا ماللاو ءافلاو فاكلاو « تارم سمخ ءاتلاو « تارم تس ءاحلاو لادلاو . تارم

 .ةدحاو ةرم ماو : نيترم فاقلاو ءاطلاو . تارم ثالث

 نيفرحلاب طبترت ىرخاو ةملكلا اهب ئدتيت فورحلا هذه ضعب نا يبيدبلا نم

 ام وا : ةملكلا اهب يبتنت يتلا فورحلا نم اهنم رخآلا ضعبلا نا امك اه 006

 . ةلصفنملاو ةلصتملا ةيهئنملا فورحلاب اهيمسن
 ماملالا يف ةريبك ةدئاف اندافا دق فورحلا راركت يف مخزلا اذه نا يف كشالو

 اهتنراقمب كلذو يداليملا سداسلا نرقلا يف اهنم فرح لك هيلا روطت امب قيقد لكشب

 كانه نا اذهب اندجو دقو . يطبنلا ملقلا يف لاعتسالا ديق تناك يبلا ةهباشملا فورم اب

 ءاحللاو ميجلباو ءابلا ىلثم مالسالا لبق امل ةيبرعلا ةباتكلا يف اهلاعتسا رمتسا ةيطبن ًافورح

 هيلع تناك اع روطتلا يف ثذا دق ًافورحو ٠ 49 فلا ماللاو ءاطلاو نونلاو ماللاو

 'انامفمور ان هم. هان. م. 1). (ديعلا) تارقو -
 نلطنل.ء مب 1) عمتت) تأرق 6١

 الطلي م. 1 (هيلعر تارق ممر
 يف ةيئانبسلا ةيطبنلا تاباتكلاب هتراقو (؟) مقر لودج يف مالمالا لبق ةيبرعلا تاباتكلا لقح جاري (*4)

 )١(. مقر لودج

 0و



 لبق نم
 هئيابن تخا ذا ©( مى ) يطبنلا فلالا نع ًاروطت ءاج ًالثم فلالا فرحف

 وحن ًاهجنم ًاليلق فوكعم سأر تاذ ةيصع لكش ىلع حبصا ىتح حاتفنالاب ةيرئادلا
 يف ةلثمتملا مالسالا لبق امل ةيبرعلا تاباتكلا يف روطت مث (( مك ) لفسالا

 مقتسملا لكشلا ناك ناو : 77( |[ // ) لاكشالا هذه ىلا ةعبرالا شوقنلا
 1[. 2طةعةقكاعأ يكسرابزدل لودج يف رهظ دق نيميلا ىلا راسيلا نه لئاملا
 عطتست مل فسالل اننكلو 0580 ةيئانيسلا ةيطبنلا شوقنلا ضعب يف هروهظ بسنب يذلا

 .هيلا راشملا هلودج يف يصاصتخالا اذه اهلع دمتعا يتلا شوقنلا كلتب ىظحن نا

 590 ةماقتسالا ىلا ليمت ةيطبنلا يف هقاس تناكذا : ٌاليلق روح دقف واولا فرح اما

 دقف كلذ عمو( 5 + راسا هانا اكتم دكد شوقا هذه يف هقاس تذحخا [نيب

 فوس اك تقولا رورمب لاز مث “*' )ةايلق لاعتسالا ديق ميدقلا يطبنلا لكشلا رمتسا

 . ةمداقلا لوصفلا يف انل نيبتي

 هنم نالوالا نالكشلا رهظ . (طمع) ةبراقتم روص ثالث فاكلا فرحل رهظو

 ةيطبنلا شوقنلا يف اههباشي ام دحنو . 210(ب ا, حول) - لاوللا ما شقن يف
 , 29نيلوالا نيلكشلا نع ًاطيسب ًاريوحت ثلاثلا لكشلا يف دجن اهنيب : 245 ةرخأتملا

 ةيطبنلا هلاكشا لاعتسا يف رمتساو . 14( م 1 ملا لكش طقساو
 . 17(م هاه م) طيسبلا ريوحتلا ضعب عم !**( مده ) ىرخالا

 يشلا ضعب ةيراقتم ةيلوا لاكشا ةثالث هل ترهظ دف نيعلا فرح اما

 .رخأتملا يطبلا طخلا لقح :(1) مقر لودج (*ه)
 . يئانيسلا يطبنلا طخلا لمح )١(: مقر لودج (87)

 . مالسالا لبق ةيبرعلا تاباتكلا لقح .(8) مقر لودج (#)
 1ذلعام فذلك ةل.: 1ةمقلطنعط لعع ةمملوعمصتغدطعم عماوعممطتل ةيكوعوفطاغعم ا!صكعطمعتطعم 74 ( 1١

 عقار 781, ل

 .رخآتملا يطبتلا طخلا لفح :(1) مقر لودج (*وؤ)
 . مالسالا لبق ةيبرعلا تاباتكلل ةعبرالا لوقحلا .(5) مقر لودج (40)

 .هيب]دكو (بتاك) ينملك يف (41)
 . ةرامتلاو لوالا لاهللا ما 9 لمح )١(. مقر لودج (؛؟)

 .(ب 5 جول) سيسا شقن يف (كلملا) ةملك يف ايك (4")
 .رخآتملا يطبتلا طخلا لقح )١(. مقر لودج (41)
 . يلانيسلا يطبللا طخلا لقح .(1) مقر لودج (؟؛هز

  مالسالا لبق ةيبرعلا تاباتكلا لقح .(؟) مقر لودج (46)
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 «4( رس ) ةملكلا طسو يف ةبراقتم لاكشا 0 #3279( ععم )

 دجنو (٠*! رب ) ةدلكلا رخآ يف دحاو لكشو 00( ربو ©«9(عرع
 "لليل ّع 00 ٍي ) ةيطبنلا هل

 يف هيلع ناك ام سكعب نيعلا فرحلا لاكشأ ةدع تذختا دق ةيلهاجلا يف برعلا نا
 رابتعا نكمملا نف كلذ لك نم مغرلا ىلعو. طقف دحاو لكشب لثمتي ناك ذا ةيطبتلا

 . ةيطبنلا نيعلا لكشل روطت نع ةرابع فرحلا اذهل لاكشالا كلت 3

 شوقنلا دحا يف ( © < - ) :ةفورمملا اهيوبتم ية هايل لايتسا رمت

 طيسبتلا وحت حضاو ليم اهب ينلا لاكشالا ضعب مهمادختسال ةفاضا ا
 (هم)

 رع )

 ريغصلا دومعلا فذح ذا طيسبتلا وحث روط **( 1 ١ يطبنلا ف

 ملف كلذ عمو . "9 ( ..©. ) رشابم لكشب اهب لصتي حبصاو ةدعاقلاب هلصي يذلا

 شقن يف (ارفغ) ةملك يف هدجن ذا فرحلا اذهل يطبنلا لكشلا نع ًايلك برعلا نغتسب
 فاقلا فرح لكش ىلع لوقلا قبطنيو .'7(ب 7 حول) يناثلا لاملا م
 , 690 اضيرا

 . ةيطبنلا يف هيلع تناك اع ًامات ةديدج الاكشا تذحخا اقورح كانه نا اك
 هلكشل مهمادختسال ةفاضا 600( جب ) ًاديدج ًالكش ذختا ًالثم لادلا فرحف

 .(ب ا/ حول) يناثلا لاما ما شقن يف (هنع) و (يرمع) و (ارفغ) تالكلا يف اك (41)
 : .(أ 6 حول) دبز شقن يف (ودعس) ةملك يف اك (18)
 .(أ 7 حول) نارح شقن يف ميدو (دعب) يتملك يف انك (14)
 .(ب 3 حول) سيسا شقن يف (هريغملا) ةملك يف اك (00)
 ,.0أ 5 جول) ديز شقن يف (عماز ةملك يف اك (ه١)
 ١( 8 حول) ةراينلا شقن يف (هفلبم) ةملك يف ايك (0؟)
 ,هسفن ةراينلا شقن يف ( غلبي) ةملك يف اك (0*)

 . يناثلا لايخلا ما ضقت لقح .(؟) مقر لودج (84)

 . نسيسا لقح . لودحلا سقت (86)
 .(أ © حول) ةراهنلا شقن نم لوالا رطسلا نم ةبناثلا ةملكلا (سفن) ةملك يف اك (0)
 ل ا. 078 حول ديف شف نم ةداسا ةملكلا ضمو ةملك اك ةف

 .(أ 2 حول) نارح شقن يف يناثلا رطسلا نم
 .لوالا رطلا نم ةيئاثلا ةملكلا (ه4)

 . يناثلا لاهللا ما شقت يف (ديلقلا) ةملك رظنا (04)
 ,دبز شقن يف (سيقلا) ةملكو

 .(أ ا حول) نارح شقن يف (دفم) و (دعب) يتملك يف امك (60)

 ه/



 19023 ١ ميدقلا يطبلا

 لك ديدج لكش هلحم لحيل 9( 2 ) يلوالا يطبنلا ءافا لكش طقساو
 اما قلل 2 ) سيسأ شقن شو ىلا ص ) دبز شقن 5 هدجأ لا ةددلا

 ةرخأتملا ةيطبنلا يف هيلع ناكل ًابيرقت هباشم وهف 0*0( 0 ) لصفنملا يبتنملا هلكش
 لك 9( >< ) يناثلا يطبنلا هلكش نع فلتخي هلا ريغ 0( سو )
 نم مغرلاب ةلصتملا ةيبننملا ءاملا سفن مهلاعتسا يف برعلا رمتسا دقو اذه , فالتخالا

 , 047( ىلا ) اهف طيسبلا ريوحتلا ضعب
 فورعملا رخأتملا يطبنلا لككشلا نع اروط قف نيشلاو نيسلا يفرح اما
 فلتخب ال ناك ناو . '"“'ع دب ) ةدحلا ضعب هيف ًالكش ذخأيل , "0 لع

 عيرملا يريعلاو 7( سس ) يمارآلا نيملقلا يف نيشلا لكش نع
 اقامت و

 ةيطبنلا ءارلا ىلا ةفاضا 5( رم 9 ءارلا فرحل ديدج لكش رهظو

 دق لاذلا فرح نا ايك . "؟ةرتفلا هذه نايا لاعتسالا ديق تلظ يتلا( 7 )

 لكش هبشي ةرخآتملا ةيطبنلا يف ناك نا دعب 2" ءارثا فرح ديدحلا لكشلا سفن ذخأ

 . 9( 4 از لادلاو ءارلا يفرح لكشو "“( () يازلا فرح

 .(ب ا/ حول) يناثلا لايخلا ما شقن يف (ديلقلا) و (ديبع) يتملك يف اك (11)
 .(أ © جول) ةراهنلا شقن نم يناثلا رطسلا نم ةسماخعلا ةملكلا (برهو) ةملك يف اك (55)
 .(أ 5 حول) ةعباسلا ةملكلا (ابلهو) ةملك يف 27*)
 .(ب 5 جول) لوالا رطسلا نم ىلوالا ةملكلا (معربا) ةملك يف (74)
 .(ب ١ حول) سيسأ شقن نم لوالا رطسلا نم ةثلاثلا ةملكلا (ةريغلا) ةملك يف امك (56)
 . يناثيسلا يطبنلا طخلا لمح )١(. مقر لودج (55)

 . ةراينلا شقن نم ريخالا رطسلا نم ةريخالا ةملكلا (هدلو) ةملك رظنا (019)

 . سيسأ شقنو دبز شقنو يناثلا لاهللا ما شقن لوقح .(7) مقر لودج (38)
 .رخاتملا يطبنلا طخلا لقح .(1) مقر لودج (<4)

 . مالسالا لبق ةيبرعلا تاباتكلا لمح .(5) مقر لودج )7١(
 اناماموعم. طوستلا اكواتمع م. 1335. ربا كك. (الا

 ظاكاممع. نفحات طم مامطفطعا الما 2م. 191 (ال؟
15 0 

 .مالسالا لبق ةيبرعلا تاياتكلا لقح .(؟) مقر لودج (78)

 .(بب ام حول) يناثلا لاهلا ما شقل يف (ىرمع) و (ارفغ) يئملك يف اك (75)
 .(أ 7 حرل) نارح شقن يف (اذ) ةملك يف اك (/ه)
 .(أ © حول) ةرابنلا شقن نم ريخالا رطسلا نم ةعساتلا ةملكلا (وذ) ةملك ين امك (75)
 . ةرامنلا شقن نع لوالا رطسلا نم ةرشاعلا ةملكلا (وذ) ةملك يف اك (الال)

 هم



 ءاثلا نع ايلك فلتخي وهف . "©8( م ) ةدحلا لك ديدجف ءاتلا فرح اما

 امبرو .'"9( 1) ) ةرخأتملاو ةميدقلا ةيطبنلا شوقنلا يف ةرهاظلا ةيديلقتلا ةيطبنلا
 مل يتلا ةيطبنلا يف( ١ ) ءاثلا فرح لاكشا نم يناثلا لكشلاب ةقيثو ةقالع احل

 ةملك يفو (ب ه حول) لوالا لاهللا ما شقن وه دحاو يطبن شقن يف الا مدختست
 اذه ىلا انادح يذلا ببسلاو . 5: (خونت) ةملك يه شقنلا كلذ نم طقف ةدحاو

 يف ءابلا فرح لكش سفن وه ةيطبنلا يف ءاتلا يلكش نم لكشلا اذه ناوه داقتعالا

 امامت هبشي لكشب ةرخأتملا ةيطبنلا يف تلدبتسا يتلا 4١ 29 ) ةميدقلا ةيطبتلا
 .( اها ) ديدحلا ةيبرعلا ءاتلا فرح لكش

 نكميو « ةرتفلا هذهل ةيباتككلا شوقنلا يف داصلاو يازلا يثرح روهظ مدع ظحالبو

 ةجاحي اهباتك نكي ل ثيحب « اهرصقو شوقنلا هذه ةلق ىلا كلذ يف ببسلا ىزعي نا
 .نيفرحلا نيذه مادختتسال

 ىلع تظفاح دق اهتيبلاغ نا مالسالا لبق ال ةيبرعلا فورحلل انتسارد نم رهظب
 ماللاو ءانللاو ميحللاو ءابلا لثم رخأتملا يطبنلا ملقلا يف لاعتسالا ديق تناك يلا اهلاكشا

 واولاو فلالاك طيسبتلا وحن احن رخآلا اهضعب ناو ء فلا ماللاو ءايلاو ءاطلاو نونلاو
 ءاحلا لثم رخآلا اهضعبل ترهظ ةديدج الاكشا ناو « ءافلاو فاقلاو نيعلاو فاكلاو

 . ءاتلاو ءارلاو نيشلاو نيسلاو ميللو لادلاو

 يف مقاو وهف ءاهدحو ةيبرعلا ىلع رصتقي ال تاباتكلا روطت يف يعيبط رمأ اذهو
 ظحول امو يطبنلا طخلل انتسارد دنع هانسمل ام كلذ ىلع ليلدلاو , ىرخالا طوطخلا

 . ةركتبم ىرخاو ةروطتم فورحو ةسبتقم فورح دوجو نم هيف

 نم هولخك يطبنلا طخلا تازيمم نم ىرخا تازيمم عابتا يف برعلا رمئتسا
 : ةدحاو ةظفل نم رثكا هفورح ضعبل لعج امم : ماجعالا

 نونلاو ءاثلاو ءاتلاو ءابلا ىنعم يدوي <20ب
 ءاخلاو ءاحلاو محلا ىنعم يدؤي 00ج

 نيشلاو نيسلا ىنعم يدؤي 2س

 .مالسالا لبق ةيبرعلا تاياتكلا لقح ء(؟) مقر لودج (078)
 .(8 جول) ميدقلا يطبنلا شقنلا رظنا (0)

 ١(. 8 حول) ةرامنلا شقنو
 .ريخالا رطسلا نم ةريخالا ةملكلا )8١(

 . ميدقلا يطبلا طخلا لقح )١(. مقر لودج (81)

 ٠9



 ءاظلاو ءاطلا ىنعم يدؤي 5

 نيغلاو نيعلا ىنعم يدؤي
 فاقلاو ءافلا ىنعم يدؤي

 لاذلاو ءارلا ىنعم يدؤي ار

 ةيطبنلا يف فورحلا لاكشا ضعب ةيدأت هيلع تناك اع ريبغتلا ضعب كانه ناك ناو

 ظ06

 نونلاو ءابلا ىنعم يدوي اب
 ءارلاو لاذلاو لادلا ىنعم يدؤي د

 ءاخلاو ءاحلا ىنعم يدؤي ُح

 لاذلاو يازلا ىنعم يدؤي ز
 ءاثلاو ءاتلا ىنعم يدؤي ات

 ءامسالا ضعي نم فلالا فرحل مهفذح يف طبنلا كلذك برعلا دلقو
 اهيترت سفنبو ةيطبنلا فورحلا ددع سفنب ًاضيا برعلا ظفتحا ايك . 45 مالعالاو
 , 09 يدمج الا

 ةيبرعلا فورحلا عيمج ىلع اهم شقن لك ءاوتحا مدعو ةيلهاخلا شوقنلا ةردن نا
 كلذ نمو ماع لكشب يجيردتلا فورحلا روطت عبتت يف ةبوعصلا ىلا ثحابلاب يدؤي

 . يبرعلا طخلا يف لاعتسالا دي دعت مل يتلا ةيطبنلا فورحلا ضعب ًالثم
 58 تفشتكا دق تناك ةيلهاحلا ةيبرعلا شوقنلا م نا نم مغرلا ىلعو

 يف تفرع يتلا ةيبرعلا ةباتكلا بورض ىلع كشالو ءوضلا يتلت يهف ةيروسلا يضارالا

 وه داقتعالا اذه ىلا انوعدب يذلا بيسلاو زاجحلاو قارعلا لثم ىرخالا ملاقالا

 [ك اهريغو رصم يف ركبملا يمالسالا رصعلا ىلا عجرت تاباتك نم انيلا لصو امب ابتنراقم

 . ثحبلا قايس نم كلذ نيبتي فوس

 حول) نارح شقن يف (معبزو (ب * حول) سيسا شقن يف (ثرحلا) و (ميهربا) تالكلا يف اك (21)
1 

 . 7١7 ص مالسالا لبق ام ىلا هروطت خيراتو يبرعلا طخلا لصا . ىحب ليلخ . يمان (م؟)

3٠ 



 بارلا زجفلا

 ةاجلا_لايوبولا_ طججمل اانا





 رصع نم بيرقلا مالسالا رجفو يلهاحلا رصعلا يف ةباتكلا نأ اهب ملسملا رومالا نم
 يف لقا ةجرد ىلعو . هكم يف راشتنالا نه ليئض ردق ىلع تناك ةيدمحلا ةلاسرلا

 ةءارقلا ديحي نمم شيرق يف ناك هنا ىور دقل . 2 لئابقلا لاجر نيب وا ندملا نم اهريغ

 يبا نب و باطخلا نب رمع مهنم « الجر رشع ةعبس مالسالا روهظ دنع ةباتكلاو

 ءافشلا نيتكي نك يقاوللا ءاسنلا نمو . '”نايفس يبا نب ديزيو نافع نب ناعو بلاط

 نع ةباتكلا تملعت اهنا اهبلع ىور يتلا دعس تنب ةشئاعو (5 ةيودعلا هللا دبع تنب

 امم لقا بير الب لثمي « هانركذ يذلا ددعلا اذه نا . "”ءاسنلا نم اهريغو « ؟؟)اهيبا

 اوناك « ليلقب مالسالا تقبس ىبلا ةرتفلا نابا يلهاحلا رصعلا يف برعلا نا نم ركذ

 ليجستك سانلا داوسب ةقيثو ةقالع اه يلا ةمهملا ةيمويلا ثادحالا ليجستب نونعي

 لكشب هجوتي مهماّيها ناك كلذك . ”فالحالا تيبثتو قيئاوملا ةباتكو .دوهعلا
 ةيراجتلا لاعالا باح يف تلمعتسا ام اريثك يتلا كوكصلا تيبثت ىلا رهاظ

 برغي الو . © مهنيب اهيف ةلدابتملا لئاسرلا ةباتكب مهماوها ىلا ةفاضا . "”قوقحلاو

 ب ثيم ام يهو اهيلع فراعتملا تانودملا نم رخآ ابرض كانه نا اضيا لابلا نع

 , 90م0 قيقرلا ةبتاكمو

 7 7 745 ص - ؟420 ص ٠« فارشالاو هيلا « يدوعسملا نير

 ناب فيضيو . اليلق ناك الثم جرزخملاو سوالا نيب ةيبرعلا باتك ددع ناب يدقاولا نع يرذالبلا ركذي
 يا - لوالا نمزلا يف ةئيدملا يف نايبصلا هملعت اك . ةباتكلا ةيبرعلا باتك اوملع دق اوناك دويلا ىضعب

 امدنع هناب مدقت ام ىلا يرذالبلا فيضيو ( 887 ص ؛ ثلاغلا مسقلا . نادلبلا حوتف) - مالمالا لبق

 نب رذنملاو هدابع نب دعس مينم ةباتكلا نونسحي صاخشا ةدع جرزخلاو سوالا يف ناك مالسالا ءاج
 عيبرلا نب دعسو دعس نب ريشبو يدع نب نعمو ريضح نب ديساو كلام نب عفارو تباث نب ديزو رمع
 .(هم# نص كلاثلا مسقلا ءنادلبلا حوتف) .قفانملا يبا نب هللا دبعو يلوخ نب سواو

 08٠ ص « ثلاثلا مسقلا « نادلبلا حوتف ١ يرذالبلا ةفإ

 ١ ثلاثلا مقلا ءردصملا سفن « يرذالبلا) ةباتكلا ( ص ) ينلا جوز ةصفح تملع ةمرضخم يحو (0)

 88٠0(. ض

 .ه81 ص .ثلاثلا مسقلا ءردصملا سقت ؛يرذالبلا (4)

 ,ةما ص ء ثلاثلا مسقلا :ردصملا سفن (5)

 كا ص «٠ لهاجلا رعشلا رداصم « نيدلا رصان .٠ دسمالا ترم

 55 ص .ردصملا سقن (07)

 8*5 ص .ردصمملا سنن (8)

 د2 7 ض .ءردصملا سفن .(4)

 و



 تايجرت نم ىرذالبلا هدروا امم رهظيف كلذ عمو , 37 قيقرلا ةيكلم دنس يا

 ةفورعملا تايصخشلا نم اعيمج اوناك مهن -! مهركذ دراولا رشع ةعبسلا صاخشالل

 رهشا اوناك مها مهريغ نود ءالؤه ءايسا ركذ نم نذا دوصقملا ناك امبرف . ةروهشملا

 دبع اهنونسحب نمم ناك هنا ىور دقف . ةيدمحملا ةلاسرلا رصع ليبق ةباتكلا ديجي ناك نم

 518 - 194) نومأملا ةفيلخلا ةنازخ نا ركذو . "هللا لوسر دج مشاه نب بلطملا

 . "مدا دلج ىلع بلطملا دبع طخب اباتك مضت تناك (م مم - مال /ه

 طخلاب ةباتكلا نسحب ناك بلطملا دبع نا حجري امو . "9 ءاسنلا طخ هبشي هطخ

 ةيلامشلا ةيبرعلاب ةباتكلا نسمي ناك يذلا 26! ةيما نب برح مدان هنا يلامشلا يبرعلا

 قاحسا نبال ةياور نم فشتسيو , "*! برعلا نم ةيبرعلاب بتك نم لوا هنا هنع ليقو
 دعبتسم ريغ رمأ وهو 21 اضيا ةباتكلا نونسحي اوناك امير بلطملا دبع دالوا ضعب نا

 يلا شيرف هفيحص ه نع هركذ درو ام ةيدمحملا ةلامرلا رصع علطم ين ىرخالا ةمهملا تاباتكلا نمو تح

 مهوعسب الو ١ مهوحكني الو مهيلا اوصكتي ال نا ىلع ٠ ؛ بلطملا ينيو مشاه ينب ىلع هاهبف شيرق ثدقاعت

 (ا"/ه نص 1١. ج ةيوبنلا ةريسلا ؛ماشه نبا) خلا ...مبم اوعانبي الو ءأئيش

 الا” ص ا ردصملا .دسالا (غ١٠)

 تنب ىملس جوزتو ةنيدملا مدق دق مشاه ناكو ء يصق نب فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبعوه )1١١(
 تلاقف ةكم هب لخدف هلمتحا بلطملا همع نال بلطملا دبع يمسو « ةبيش هاهس ادلو هل تدلوف ورمع

 نم هب تمدق مشاه يخأ نبا وه ابنا : مكحيو : بلطملا لاقف .هعاتبا : بلطملا دبع, : شيرق
 ٠ . ةنيدملا

 #١1(. صا ١44 ضل ١ ج «ةيوبلا ةريسلا ءماشه نبا)

 ٠ تسرهفلا ع ميدنلا نبا ١٠١()"١( ص ؛415 م . برعلا ناسل ءروظنم نبا) دلحلا : مدالا (١؟)

 نالف ىلع ةكم لهأ نم مشاه نب بلطملا دبع ىنح ركذو اكص تناك هذه ةقيثولا نا رهاظلاو . ه ص
 دهش « هباجأ ةاعد ىتمو . ةديدحلاب اليك هضف مهرد فلا هيلع ءاعنص لزو لها نم يريمحلا نالف نب

 ةيبرعلاب بتك دق ناك اذه كصلا نأ لمتحملا نمو ( 0 ص ءردصملا سفن + ميدتلا نبا) 0 ناكلملاو هللا
 روتكدلا نا نم مغرلاب اذه . نومأملا رصع يف هتءارق دحا عاطتسا املالاو يريمحلا طخلاب سيلو ةيلاهشلا

 كلذ ىلع هقوي رن م ب اا ل ا

 بلطملا دبع طخب بتك هنا تبثي ام هيف سيل هنا مل ةهج نم هيبا مس ١ الو نيدملا مسا ركذي مل

 نا لقالا ىلع لدي رهف هل بتاك هبتكوا بلطملا دبع طخب بتك دق كاملا ناك ءاوس كلذ عمو . هسفن
 اطرش ناك ةباتكلا يطاعت ناف رمأ نم نكي اهمو . ذئرصع ةكم يف راشتنالا نم ردق ىلع تناك ةباتكلا

 اذه ( 84 ص :٠ لهاا رعشلا رداصم ع نيددلا رصان ء دسالا ) هموق يف ةناكم اذ نوككيل يرعلل هنم دبال

 مقر ىلا ريشي نا نود نمو (ءاسنلا ) نم الدب ( حاسنلا) ةملكأطخخ ميدنلا نبا نع ينفح فصان لقنيو
 8١( ص .ابدالا خيرات : يبفح :؛فصان) لنصملا مما وا ةحفصلا

 ه9 ضص .1 حج . تاقبطلا ءدعس نبا )١4(

 ه ص : تسرهفلا .؛ ميدنلا نبا ١. ص . باتكلاو ءارزولا .يرايشهجلا )1١9(
 نرحنيل ؛رفن ةرشع هل دلو نثل ؛ مزمز رفح دنع يقلام شيرف نم ينل نيح رذن دق بلطملا دبع ناكإ) (1)

 دح لجر لك دأيل لاقو + كلذب هَل ءافولا ىلا مهاعد ء ةرشع هونب ىفاوت الف . ةيعكلا دنع هلل مهدحا
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 بلطملا دبع نوكي نأ اضيا دعبتسي الو 2 بيتاتكلا يف ملعت كاذنا ةباتكلا تناك ذا

 ددرتلا ريثك ناكو : ةقيثو نميلاب هتالص تناك دقف . يريمحلا دنسلاب ةيارد ىلع كلذك

 نم ذا . 240 ةفورعملا نميلا ندم ىدحا نامدرب قوت هناب ملعلا عم اذه . *ايبلع
 وا مظعالا لوسرلا مايا ىلا كانه لاعتسالا ديق لظ يريمحلا دنسملا ملق نا فورعملا

 ماع دعب يفوت دق ناك بلطملا دبع ناف ءرما نم نكي اهمو . "””اهنم ةبيرقلا ةرتفلا

 . 7ةيداليم ه4 ةنس يف يا تاونس يناثب ليفلا
 حازر هيخا ىلا بتك دق ناك بلطملا دبع دج بالك نب يصق نا كلذك ىورو

 ("" هترصن ىلا هوعدي ماشلا يف ةعيبر نب
 ىلعو . "7 يداليملا سداسلا نرقلا علطم دنع ةكم يف ةفورعم تناك ةباتكلا نا ينعي

 كلذ ناك ةحيحص ةياورلا هذه تناك اذاو 5

 .(150 ص . 1 ج . ةيوبنلا ةريسلا . ماشه نبا) (( . . . ينوتنا مش . همسا هيف بتككي مث احدق مكنم -
 هال ص ١/ ج . تاقبطلا دعس نبا

 قوتو/ م ٠٠١ 4/ ه مله ةنس دودح يف ةنيدملا يف دلو رابخ ني راسي نب قاحسا نب دمحم وه قاحسا نيا
 (م ص ١/ ج . ةيوبنلا ةريسلا ماشه نباز .م الاء /ه #16 ةنساو م الال/ عا٠18 ةنم نيب

 )١07( ص - يلهاجلا رعشلا رداصم . نيدلا رصان .دمالا ١ه

 ١18(. ص .1 دج . ةيوبتلا ةريلا . ماثه نبا عده

 نم مظع ىلع لزن نميلا درو اذا ناك هنا نم دعس نبا هركذ ام نميلا ىلع بلطملا دبع ددرت ديؤي امو

 نبا) نميلا يف لاوخا هل ناك اك ( ه5 ص .1 مج . تاقبطلا . دعس نبا) , خلا . . .ريمج ءاظع

 .(1168 ص اد.ا حج ٠ ةيوبلا ةريسلا . ماشه

 .نميلا ندم ىدحا نامدر ناب ماشه نبا هيتك ام ىلع يومحلا توقاي دزي مل (19)

 ص .1 ج .ةيوبنلا ةريسلا .ماشه نبا) (الال“ ص . 8 ؟ ج .نادلبلا مجم  توقاب)

 ل(

 مم ص .ال دج . مالسالا لبق برعلا خيرات .داوج .يلع )6١(

 #١١ ص . ج . كولملا/# لسرلا خيرات . يريطلا (؟١5)

 يف يا ليفلا ماع يف دلو دق (ص) يبنلا ناك امو . تاونس ينايث ( ص ) يننلا رمعو بلطملا دبع ىفوت
 ١/8( ص . 5 ج « ةيوبنلا ةريسلا . ماشه نبا) م هاله ماع بلطملا دبع ةافو نوكتف م هالا ةنس

 مقر شماه ١ ص . ١ ج .ردصملا سفن . ماشه نبا) ةنس نيعبراو ةئم شاع نا دعب ثام هنا لقو

 ن5

 ١؟4 ص 1١. ج .ردصملا سفن . ماشع نبا (5؟)

 م8 ص 1١. حج . تاقبطلا .دعس نبا

 دج ٠ ةيوبنلا ةريسلا . عاشه نبا) . يصق نبا فانم دبع نب مشاه نباوه بلطملا دبع نا فورعملا نم ذا

 ١108( ص اءالا صل

 م "58 ةلم يلاوح تناك بالك نب يصق ةدالو نا يناتيكأ ريتعا مل يردن الو (5)

 (ةممطصقممف.؛ 3ىعقوطاععطع مءلقموعهمطنع كا 11. م.27)

 ةافو تناك اذاق : بلطملا دبع دلاو مشاحل رشابملا دحلا وه بالك نب يبصق نا اهب ملسملا رومالا نم ناذا

 . سداسلا نرقلا نم لوالا عبرلا دودح يف يصق ةافو نوكتسف م 017/9 ةنس دودح يف بلطملا دبع
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 فلتخي ال زاجحلا يف يلاهشلا يبرعلا ملقلا لاعتسا لوح يبرقتلا خيراتلا اذه ناف كلذ

 ىلا ةيبرعلا ةباتكلا لاقتنا ©هطتصقسم نامهورك هيف حرتقا يذلا خيراتلا نع اريثك

 القن ىرذالبلا اهدروا ةياور ىلع هيف دنتسا دقو . "47. م 8٠ ةنس يلاوح وهو ةكم

 ةيما نب نايفس ناك ةكم يف ةباتكلا اوملعت نيذلا لئاوا نم نا ىهو ىبلكلا نبا نع

 نب برحوهو نايفس يبا دلاو وأ . "87 برح نب نايفس يبا معا 500
 نم نكي اهمو . ""ميدنلا نبالو يرايشهتحال نيتياور ىلع اذه يف ادنتسم ةيما
 نا دعبتسملا نم سيلو يصق اهنسحي ناك يتلا ةباتكلا عونب ديكأتلا نكمي الف .رمالا

 .يلامشلا يبرعلا ملقلا نوكي

 اميفو .زاجحلا ىلا هلاقتنا يف يلاوشلا يبرعلا طخلا اهعبتا بلا كلاسملا ةساردلو
 يقنيدم قيرط نع وا ةرشابم ايروس نير قيرط نع 5 لاقتالا اذه ناك اذا

 نيخرؤملا نم ريثكلا ناب حضون نا الوا انيلع .نيقيرطلا الك نع وا رابنالاو ةريحلا
 . ةريخلا قيرط نع مت دق ناك لاقتنالا كلذ ناب يارلا ىلا اولام دق ىمادقلا برعلا

 ناب انيلا لقني يذلا ىرذالبلا وه عوضوملا اذه ىلا اوقرطت نيذلا نيخروملا مدقا نش
 لها نع هملعت . كلملا دبع نب رشب ناك زاجحلا لها نم طخلا رلعت نم لوا

 نم طخلا ملعت دق ناك اذه ارشب ناب مدقت أم ىلا ديرد نبا فيضيو . '*ةريحلا

 , "9ةردس نب ملساو ةرم نب رمارم
 نييصاصتخالا نم ريثكلا ماعلا اهلكشب ةمحدقلا ةيبرعلا ةيرظنلا هذه ديا دقل

 بونج يف ةيلاهشلا ةيبرعلا ةباتكلا راشتنا نإ ىلا فيضت يتلا دوبع ههيبن مهم . نيثدحملا

 سمس ديع نب

 اطال. مب 25. (؟54)

 ةال4 ص . ثلاثلا مسقلا .نادلبلا حوتف (؟0)

 ١1 صا #2 جا . ىشعاللا حبص . يدنثململا (56)

 ىلا ةباتكلا لقن يذلا نا يترايشهحلا يور دقف كلذ عمو .؟ ص . باتكلاو ءارزولا . يرابشهجلا (9/)
 .ةيما نب برح ليقو ةرهز نب فانم نب سيف وبا ره ةكم

 .8 سف . تسرهفلا . ميدتلا نبا .(ه ص .ردصملا سفن . يرايشهجلا)
 هالو ص . كانلا مسقلا . نادلبلا حوتف (ن8م)

 دبع نبا سيق وباو . سمش دبع نب ةيما نب نايفس ملعو ةكم ىتا هنا« كلذ ىلا يرذالبلا فيضيو
 نبا تالبغ مهحصق ةراجن يف فئاطلا اونا نق اباو نايفسو ارشب نا ملا . بالك نب ةرهز نب فانم

 . سدع نب ةرارز نب ورمع هنم طخلا ملعتف رضم رايد ىلا رشب مهقراقو . مهنم طخلا رلعتف ققثلا ةملس
 ١ سان هني عتق ماشلا رطب ىلا مث

 .(8الق ض .ردصملا سفن .يرذالبلا)

 (هرزج هدنع هردم ةملك تءاج دقل) 77 ص 1١. ج .قاقتشالا (14)
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 لها ضعب نأ لمتحلا نم هنا ىرت يهف . ””ركبم رصع يف مست دق ناك اهبر قارعلا
 هراملا شقن اهيف زجنا يتلا ةنسلا ءام 734 ةنس ذنم مقلا كلذب ةيارد ىلع اوناك هريحلا

 نع نويطنزيبلا اهيف ىلخت يتلا ةنسلا . م ”#5 ةنس زواجتي مل كلذ نا لقالا ىلع وا

 ىلع كلذل ةجيتن هريحلا برع حبصاو ء 77 نييناساسلل ةيروسلا تاعطاقملا ضعب
 يف انب رم اك نيثحابلا مظعم عمجا دقف كلذ عمو .ايروس بونحي رشابم لاصتا
 هناو . يطبنلا طخلا لحارم نم ةمدقتم ةلحرم لثمي هراعلا شقن ناب قباسلا لصفلا

 . ةركبملا ةينمزلا ةرتفلا كلت نابا قارعلا ىلا طخلا اذه لاقتنا ىلع ليلد كانه سيل

 اننكمي ال هنأل لب . "9 طقف ةيداملا لئالدلا ىلا انراقتفا ىلا اذه يف ببسلا ىزعي الو

 ضععب ماملا ىلع برعلا نيخرؤملا نم ىمادقلا اهب ءاج يتلا تاياورلا نم لالدتسالا

 ىتح وا سماخلاو عيارلا نينرقلا يف ةيطبنلا وا ةيلامشلا ةيبرعلا ةباتكلاب ةريحلا لها

 ىلا دوبع ههيبن تعفد يتلا بابسالا ىردن الو .يدالبملا سداسلا نرقلا فصتنم

 مظطؤواأ. ذل: 2طع هلوع هأ طع ةئمركط ةيعوطاع 5هقيتم م. 8. (7')

 هتسارد دنع دلفزتره هدروا ام ىلع دنتسم اهيأر معد يف دوبع ههيبل هذاتسالا هقوست يذلا ليلدلا نا ("1)
 مسا درو ناي (م 017# - 588 ) ةلم هسرن يناسالا كلملاب ةصاخشلا مهناطدال  يلوكباب شوقلل
 نيليقتسملا كولملا ةمئاق نمض ورمع

 اقططمأا. لل: هرب كام. 4ل.

 .يتدع نب ورمع يمخللا كلملا دلفزنره هريتعا يذلاو
 (طعرم "عامل 6ممكأت طولطمات, ظععلتم 1924, الما.1. مم. 140-142.)

 اولصوف نئادملا نم هلابقتسال سانلا جرخن ثيح . هباختنا دنع هسرن كلملل اديلت شوقنلا هذهو

 ىلع غاد هرق ليل يبونحلا حقسلا ىلع يلوكباب بصن عقب ٠ .هل ًاديلُمَت بصتنلا اذه اوعضوف يلوكباب

 دس نم برغلا ىلا مك ٠١ ةفاسم ىلعو ناخدنبرد ىلا يدؤملا قيرطلا نم برغلا .ىلا مك ” ةفاسم
 . (رفس داؤف) ناخدتيرد

 كانه ناك ناو نيلقتسم ًاكولم اوناك لئاوالا نييمخلللا ناب دلفزتره لع ةديتم لوقلاب دوبع ةيبن يضمنو

 كلث نابا تناك ةليودلا هذه يضارا ناب ىرت يهف كلذ ىلعو . ًايهاو اطابترا ناك دقف سرغلاب ًاطابترا

 هرامنلا ةقطنم مضت تناك يضارالا كلت نا دعبتسملا نم سيلو .ةيرولا ءارحصلا ربع دتُ ةبقحلا

 لوطال ةيطبنلا ةراضحلا ايف ترهدزا ةقطنم يهو . ىرصب قرش لايش ةينامورلا ةلودلا دودح ىلع ةعقاولا

 سيقلا 'يرمأل دوبع هيببن يتأرب وه م 774 ةنس نم خرؤملا هراينلا شقن ناف ءارقتسالا اذهل ةجيتنو . هرتف
 .(( مهلك برعلا كلم)) و نييمخللا كلم

 اهططموتأ. ال: هج. كأن صم. ١)4

 ه١ ص .الدج ٠ مالسالا لبق برعلا خيرات : داوج . يلع ةفح
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 ناك سداسلا نرقلا نم لوالا فصنلا يف شاع يذلا !7ديز نب داح ناب حارتقالا

 اهب الا اذه اهحارتقا معدت ال يهو : هريحلا يف ةباتكلا اوملعت يذلا برعلا لئاوا نم

 تلام مل ىردن الو . !"*ريكالا ناعنلل بتكي ناك دامح نا نم 40 هبيتق نبا هدروأ

 درجمل ةيلاهشلا ةيبرعلاب بتك دق "7م ه8” ةنس ىفوتملا سدرك شقرم رابتعا ىلا
 ملعت دق ناك هريحلا ىلا بهذ امدنع شقرم نا اهدافم يناهفصالا اهب ءاج ةياور

 دوا دنياك ايربلا اهدللل ىلإ عاكلا نكي( رع نينا لعايكا باكل

 ناب انربخا دق انئاب ملعلا عم اذه . 9 ذئصع قارعلا ىراصن نم ريثكلا اهسحم ناك

 ةباتكلا ناب لوقلا ديرن ال نحنف كلذ عمو . (؟ ةيريمحلاب بتكي ناك ربكالا شقرم
 رابنالا وا ةريحلا يف راشتنالا نم اهب سأب ال ةجرد ىلع نكن مل يلاهشلا يبرعلا طخلاب
 نم نمزلا كلذ يف قارعلا برع نيب ةباتكلا راشتنا رما ناذا + يمالسالا رصعلا ليبق

 ةصق الثم اهنم كلذ ىلع ةريثك لئالد برعلا نوخرؤملا قاس دقو .اهب ملسملا رومالا

 يناهفصالا ) بويا يتب نم بنتك نم لوا ن ناكف هيبا راد يف ةباتككلا ملعت ٠ + بويا نب ديز نب دايح (#)

 0 راد ةعبطم . والا ةعبطلا . يناغالا م ة0/5/ ه 0 نيسحلا نب ىلع جرفلا
 21١١ ضص ا. هج . ةرهاقلاب ةيرصملا

 ١٠68 صاءادج 3 رعشلا هيبتق نبا (54)
 ناك هلا ىلا هدرف ةيلامشلا ةيبرعلا بتكي ناك هتاب داقتعالا ىلا دوبع هدب ادح يذلا ببلا اما

 ةجردلاب ةيبرعلا ةباتكلا ديز هنبا ملعي نا بلط هنا ىلاو نيروهشملا برعلا كولم نم كلم دنع ًامدختسم
 (ةططونع. ال: هم. اك. م. ١)5 ةيسرافلا ايلث مث لوألا

 ١67 ص 1١. دج .ءارعشلاو رعثلا .ةيق نبا ("هز

 50 ١748 دادغي - عبطلاو رشنلل ةيروهمحلا راد ةكرش . دببعملا رابج دمحم قيقحت . ديز نب يدع ناويد

 (م هوه - هه4) ثلاثلا رذنملل ارينركم نيع هنا ركذ دقو ه ص .م 6

 (هططمأأا. 8“ .: هم. كأم. تل

 هبلعث نب سيق نب ةعيبص نب كلام نب دعس نب ورمع وه لب : لاقيو كلام نب دعم نب ةعيروه (5)

 : هلوقي (( شقرلا)) يعسو
 اك موسرلا»و رفق رادلا

 ملق ميدالا رهظ يلا شقر

 778 ص .اح . ءارعشلاو رعشلا . هبيتق نباز

 هم نص 231685 . قرشملا ةلمب . يريلا طخلاو هريحلا سرادم . سوي . ةمينغ (*/)
 319١. ص ا.ه ج/ اه 1788 . قالوب .رصاعملا ةعابطلا راد . يناغالا . يتاهفصالا نع (عمر

 ١ قططمأأ. لل: هر. هن. م. 6.

 36 ص ا .1/ دج . مالمالا لبق برعلا خيرات .داوج . يلع (؟9)

 9”"١, ص ١. دج .ءارعشلاو رعشلا .ةيتق نبا (40)
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 م 66٠ ةنس يف دبعلا نب ةفرط لتقمو 417 سملتملا ةفيحص نع رابخالا لها منيف

 نب دلاخ يبرعلا دئاقلا دجو نا ىربكلا ةيبرعلا تاحوتفلا رابخا يف ءاج ام اضيا اهنمو

 . ةباتكلا نوملعتي انايبص (*© (هريقنلا) اهمسا 5*2 رمَتلا نيع ىرق نم ةيرق يف ديلولا
 يف نوملعتي اوناك اميرو . **”(ضر) نافع نب ناّيع ىلوم نارمح ءالؤه نيب نم ناكو
 دق ناك يدابعلا ديز نب ىدع ناب يناغالا بحاص ركذي ذا بيئاتكلا نم برض

 قريكلا هج تنك ناك هنا ركذيو (45 ةيبرعلا قدح ىتح «باتكلا يف و ةوباآ هحرط ١

 هنبا ىدع نب ديز لعج م 504 ةنس يلاوح رذنملا نبا ناعنلا هلتق و ةيبرعلاب زيوربا
 119 هناكم

 .(همأ# ص .يريخلا طخلاو ةريحخلا سرادم . ضسوي .٠ ةميتغ) ما 68١ ةنس سملتملا ىفوت )4١1(

 نليرحبلا يف هلماعل بتكو دنه نب ورمع هيلع مقن ريرج نب حيسملا دبع همسا فورعم رعاش وه سملتملاو

 1 با) ماشلا ىلا ىضمو ءاملا يف اهاقلاف . هل اهأرقف ةريجب يف مالغ نم بلط هنا الا هلتق ديري

 دبع نب ريرج » ءارعشلاو رعشلا باتك يف همسا درو دقو ١49( - امه5 ص .و ج . برعلا نامل

 ١15(. صا ء1 دج ا ةييق نبا) ٠ ةعيبض يتب نم حيسملا

 .887 ص . يريخلا طخلاو هريحلا سرادم .فسوي . ةمينغ (17)

 همسا نا لاقيو . هلم نب سيق نب ةعصعص نب دابع نب كلام نب دعم نب نايفس نب ديعلا نب هفرط

 يلا ورمع لماع دنع ةزئاج هل نأ هيف همهو! باتك دنع نب ورمع هل بتكو 0 .٠

 نيا) نيرحبلاب هريقف هلحكا دصق مث هلمثأ ىتح رمخلا هافسف عيبرلا هذحاف باتكلاب ىضف نيرحبل

 2.١01 ص ا - ٠١) ص 1١18. ص ١ دس . ءارعشلاو رعشلا . ةيبتق

 (د4لل ص ال 1مك ص .4 جا . برعلا ناسإ . روظنم نبا

 ركب يبا مايا نوملسملا اهحتتفا ةيربلا فرط ىلع ةفوكلا يبرغ رابنالا نم ةبيرق هميدق هدلب : رمشلا نيع (4)
 .(م ص 2١ ج . ةيوبتلا ةريسلا ماثه نبا) .ديولا نب دلاخ دي ىلع (م <مم/ اه ل17 ةنس

 (اله5 ص . ما " حج .نادلبلا مجعم . توقاي

 م0لص - منالاص .1 ج .نادللا مجعم . توقاب (14)

 (971 ص .٠ باتكلاو ءارزولا . يرايشهجلا) ءهل بتكي ناك ناّع ىلوم نابآ نبا نارمح» هسا درو (48)
 ص .107 اج . مالسالا لبق برعلا خيرات . داوج  يلع) «نافع نب نامع لوم نارمع . ةقما درو اك

 ك4

 ١١١ ص .5 ج . يناغالا . يناهفصالا (5)

 وجو ١4( ص ١. ج . ةيوبنلا ةريلا . ماشه نبا) هريحلا لها نم ميت يب نم يدابعلا ديز نب يدع
 .خا05914 ةلم ىفوت (90 صا .؟ ج . يناغالا . يناهفصالا) . بويا نب دا نب ديز نبا

 (0مطصقممف :ميقطتخعاطم !طناقهوعهما» ان. 1تا 11. م.24

 ١١8 صا. يلهاتلا رعشلا رداصم .٠ نيدلا رصالا  دسالا

 ١و صا .ديعملا رابج دمحم قيقحت ا .ديز نب يدع ناوبد

 ٠١٠١ نص .1 جا .بهذلا جورم .يدوعسملا (419)

 ل



 ىلا يلامشلا ىبرعلا طخلا لاقتتا نا لئاقلا يأرلا ىلا ليمن نحنف اذه ىلعو

 نا انملع اذا ةصاخ .رابنالاو ةريحلا قيرط ريغ نع سيئر لكشب مت دق ناك زاجحلا
 ناف كلذ عمو . يداليملا سداسلا نرقلا ذنم ةكم يف افورعم ناك يلاهشلا يبرعلا ملقلا

 ةريحلا قيرط ىلع رصتقب مل زاجحلا ىلا يبرعلا طخلا لاقتنا ناب تراشا دق دوبع ههيبن

 يبرعلا طخلا روطت ثيح (؟ مقر هطراخ ) رجه قيرط وه اناث اقيرط اضيا كلس لب

 نينرقلا نيب ةخرؤم شوقن انيلا لصت مل هنا مغر زاجحلا لاشو نراوح نيب يلامشلا

 شفن دوجوب اذه اهحارّتقا معدت يهو ٠ 480 اجمل نم يداليملا سداسلاو ثلاثا

 عم لاصتا ةقلح لثمي يذلا يناثلا لامحلا , مأ شن كلذكو نارحو ديز مث هرامنلا

 ورك كافل اذه ىلا نيثحابلا نم ريثك لام دقو (*؟!زاجسحلا يف ةيبرعلا ةباتكلا

 ةربحلاب هتلص نم برقا ماشلا دالبو زاجحلا يلاعاب رلقلا اذه ةلص ن نأب ركذي ذا يلع

 دق زاجحلا برع ناب ىري يذلا دجنملا نيدلا حالص اضيا ميامو . '*''رابنالاو

 ةلصاوتملا ةمئادلا مهتالحر ءانثا مهب رشابملا لاصتالل ارظن طابنالا نع مهطخ ايسبتقا

 ههلصوي رخآ قيرط ماشلل نكي مو . مهرايد ىلع امئاد نورمج اوناك دقو ٠ ماشلا ىلا
 لاقل ايلا

 ءازجالا ىلا كي ١! طخلا للاقتنا نونكي نا حجرالا نم هتاف كلذ

 طبتلا وا نييروسلا قيرط لا تا ا

 لقتنا يتلا ةقيرطلا سفنبو (" مقر ةطراخ ) (”””ايروس سونج قيرط نع يا مهسفنا
 قيرطلا لاقتنالا كلذ يث دعاس امم نا كش الو . هبونجو قارعلا طسو ىلا طخلا اب

 تاقالعلا نا فيرعتلا نع ينغو ماشلاب زاجحلا طبري ناك يذلا رشابملا يراجتلا

 نم اريثك لقا تناك قارعلا ندم نم اهريغو ةريحلاب زاجحلا طبرت تناك ىتلا ةيراجتلا

 نا نم علمت ال اذه ناك ناو . ايروس ندم نم اهريغو نارحو قشمدب عفط يتلا كلت

 ىتح وا . ةريحلا لهاو رابنالا لهاب لاصتا ىلع اوناك نييشيرقلا نم ةكم لاجر ضعب

 افططمألا. ظلت هم. كتا.مم. 4-8 (؟4ز

 اطتل..م 6م. قفز

 #25 ص 07 ج . مالسالا لبق برعلا خيرات ٠ . داوج . يلع "60

 ص . يومالا رصعلا ةياهت ىلا هتيادب ذنم يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارد . نيدلا حالص . .دجتملا (686)
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 ٠١8. ص .قبالا ردصملا . ىحي ليلخ . يمان ) زاجحلا دالب يف اولغون طابنالا نا درو دقل (8؟)

 . برثي ىلا لوصولا نم اونكمتو ١54( ص . قباسلا ردصملا . ليئارسا . نونغلو
 1(ةمهطسقمم ف. قمعمطتفمطم عمافقوعهوطتع "العا ١1١ م.[(



 برعلا ةريزج نيبو ةريخلا لها نيب ناك هنا ركذ دقف . كانه ةباتكلا يلعت دق مهضعب نا

 نم اهريغو ةكم نودصقي ةريحلا نم لاجر ناكف . ةيعاّيجا طباورو ةيراجت تالص
 اك . "© ظاكع قوس يف مهدئاصق نودشني اوناك نيذلا ءارعشلا مهنم .زاجحلا ندم

 نوطب يف دجنف . ةفلتخلم برآمل ةريخلا نودصقب اهراجنو ةكم فارشا نم لاجر ناك

 نم احدر اهيف اولحو ةريحلا ىلا اويهذ ةكم لها نم لاجر ءاهسا رابخالا لها بتك

 مولعلا نم اريثك ايف ملعت نم مهنمو ٠ "1 اهكولم ىلع تادافو هل ناك نم مبنم . نمزلا

 ىلا داعو يذلا ثراحلا نب رظنلا ءالؤه نمف , (*7دهعلا كلذ يف ةعئاش تناك يتلا

 رابخاو ةرساكالا نع اهلها رتافد نم هظفح امو اهم هملعت ام اهلها ىلع صقيل ةكم

 يحاوت نم نالس ةنيدم يف ىفوت دق فانم دبع نب لفون نا ام 7*2 .نيضاملا
 : (09) قارعلا

 نا ينكيو .امدق تبثاو اخوسر رثكا تناك ماشلاب زاجحلا لها تالص نا ريغ

 ىلا ىلوالا تناك ثيح فيصلاو ءاتشلا ةلحر ىلا ميركلا نارقلا يف ةراشالا ىلا ريشن

 , "9 ماشلا دالب ىلا ةيناثلاو نميلا دالب

 هملعت ام ىلا تراشالا نم ريثكلا ىلع ىوحت ةميدقلا ةيبرعلا تافلؤملا نا مث

 ناك اذاو . *9ناثوالا ةدابع مهنع اوملعت دق مهنا ليق ىتح ماشلا لهأ نم برعلا

 روهشمو ماشلا يف ةينملا هتفاو دق مهضعب ناف قارعلا يف اوفوت شيرق تالاجر ضعب
 يف ىفوت دق (ص) هللا لوسر دج بلطملا دبع دلاو يبصق نب فانم دبع نب مشاه نا

 اريثك لقا تناك مورلل برعلا ةيهارك نا اضيا ركذلاب ريدحللا نمو . !١ نيطسلفب ةزغ

 هال“ ص .يريجحلا طخلاو هريخلا سرادم .افسوي .ةمينغ (689)

 ص - يلهاجلا رعشلا رداصم ٠ نيدلا رصان ءادسالا ) . ىملس يبا نب ريهز نب بعكو يتايذلا ةقباتلاك (84)

)2 

 14 صا #0 ضص ا ءال ج .مالسالا لبق برعلا خيرات .داوج . يلع (88)

 م١8 ص ل١1 دج . ةبوبلا ةريسلا .ماشه نبا (0)

 ١10 ص .ا١ ج .ردصملا سفن . ماشه نيا (هال)

 .لياو نب ركب هايم نم ناكر ةفركلا قوف يلهاج ميدق ءام نالسو

 ناهس ةنيدم مسال ركذ دجا مل ١5١( ص . م م ج .نادللا مجعم .توقاي)

 شيرقل تناك 7/١( ةبا . شيرق ةروس) « فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهفالا شيرق فاليال» ىلاعت لاق (08)

 (ها ص ١. ج . قباسلا ردصملا . ماشه نبا) فيصلا يف ىرخاو ءاتشلا يف ةجرخ : ناتجرخ

 'يشلا ىلا 'يشلا فلؤت نا وا . افلا موقلا ريصي ناوا لبالا نم فلا ناسنالل نوكي نا اضبا فالبالاو
 ,(88 ص 1١. ج . ةيوبلا ةريسلا .ماشه نبا) .هفلأيف

 , "539 ص 1١ دج . بهذلا جورم . يدوعسملا .الف ص . 1 ج . ةيوبللا ةريسلا . ماشه نبا (هو)

 21١190 ص - ١15 ص .ا دج . قباسلا ردصلا . ماشه نبا (00)

 ولا



 فاتكالا يذ روباس هابأ نايظع فيحو ملظ مهام مهقحل نيذلا سرفلل مهتيهارك نم

 ةعضاخلا ماشلا لهاب برعلا تالص نأف كلذ ىلعو .نييناساسلا كولم نم هريغو

 داجتتسا يسنن ال نا انيلعو .ةيسايسلا ةيحانلا نم دشاو ىوقا تناك مورلا ذوفنل
 (077ةهدنك كلم ثراحلا نب رجح ا لتق امدنع مورلا كلملدب سيقلا ئرما رعاشلا

 اضبا ةيوق تناك ابنا ماشلا لهأب ةيوق ةيبرعلا ةريزخلا برع تالص تناك اذاو

 هنأب دعس نبا ركذ دف . اهسفل برثي يف تايلاج مهام تناك ىتح مهسفنا طابنالاب

 ةكم لهأ ضعب ناك اذاو , 9*1 طبل قو فرعي قوس بري قاوسا ةلمج نم ناك

 هتفرح نم بسكتملا فرتحملا علا '*5* كلملا دبع نب رشب دي ىلع ةباتكلا ملعت دق

 بيح نيا دنع ما نيملعملا فارشا لجس تبث يف هعمسا درو يذلا

 ام انيدبا نيب سيلف : !'*'قئاطلاو ةكم ميلعتلا ضرغل راز يذلاو 2017 ىدادغبلا

 ةجرد ىلع مالسالا لبق ةيلايشلا ةيبرعلا ةباتكلا اهيف تناك يلا بري مدق هنا ىلا ريشي
 نم ةباتكلا اوملعت دق جر زخلاو سوالا نم امسق نا ركذ دقف .راشتنالا نم ابب سأبال

 3 طابنالا مآ نيبروسلا نع يبرعلا راقلا اوملعت دق برتي دوب نا رهاظلاو . !'''اهيف دوب

 ) )5١ص .1 دج .مالعالا . نيدلا ريخ . لكررلا 85"

 ماشلا طبن نم ينع لأي يبن اذا قوسل !اب يشما انا انيبف بعك لاق» . 1هصضصدء اج تاقبطلا نىك)

 هقرس يف ًاباتك بتكو ٠ تاسغ كلم نم اباتك يلا عفدق يتءاج ىتح  ةنيدملاب هعببي ماعطلاب مدق نم

 ..ريرتجت 0

 سفن . ماشه نبا) .ريرحلا نم هقثلا : هقرلا .(19/4 ص . 4 ج . ةيوبللا ةريسلا . ماشه ناز
 ,(9 مقر نشماه .1ال4 ص .4 هج .ردصملا

 يبا ثنا برح تنبا ءابهصلا جوزت يذلا كلملا دبع نب رشب نا لوقعملا ريغ نف كلذ ىلع ءابو (0)

 ىلا ةيئاهشلا ةيبرعلا ةباتكلا لقن نم لوا نوكي نأ ( 777 ص . 1 ج .قاقتشالا . ديرد 1 نا

 رصع يا نابفس يبا رصع لبق ةفورعم نكن مل يلامشلا يب ,رعلا طخلاب ةباتكلا نا ينعي كلذ نا ذا زاجحلا

 ةفورعم تناك ةيبرعلا ةباتكلا نا نم درو ام عم ضراعتب ام وهو . ةليلق تاوئسب اهلبق وا ةيدمحتا ةلاسرنا

 نايفس 07 ليحل قباسلا ليحلا رهو مشاه نب بلطملا دبع نمز
 .198 ص .رحللا نىك

  نديل عبط . ةيفنلا قالعالا . م 403/ه 58٠ ةنس ىفوتملا رمع نب دمح' يلع وبا مهتسر نبا (58)

 .؟5١١5 ص ا.الاج .م 184١ لبرب طن

 .ةالف ص . ثلاثلا مسقلا . نادلبلا حوف يرذاللا

 هم نص . ثلاثا مسقلا .ردفملا سمل (30)

 فو



 ةهج نم ماشلا دالبب مهطبرت تناك يتلا ةيراجتلا تالصلا ببسي كلذو مهسفنا

 ىلا ةفاضالاب اذه ؛ ىرخا ةهج نم نيطسلف ماسقا ضعبب يحورلا طابترالا ببسيو

 .انيب نا قبس اك برأي يف ةيطبن ةيلاج دوجو

 رصع نم ةبيرقلا ةينمزلا ةرئفلا ىلا دوعت ةبوتكم قئاثو انيلا لصت ملف كلذ لك عمو
 يف ةيرثالا رئافحلا ةردن ىلا كلذ يف ببسلا ىزعي دقو !"””زاجحلا نم ةيدمحملا ةلاسرلا

 فشكت نا نيصلخم وجرن نحنو . ينيدلا تمزتلا ىلا دوعي يذلاو ةيبرعلا ةريزحلا هبش
 قلت تامولعم نع ةعساولا ةيبرعلا ةريزحلا هبش يضارا يف لبقتسملا يف ىرجت يتلا رئافحلا

 ةباتكلا يف مدختست تناك برعلا نا ضورفملا نم ذا .عوضوملا اذه ىلع ءوضلا
 . "”اهريغو قرلاو بشخلا عطقو رجحلاو لخنلا بيسعو ٠7 ماظعلاو 6040 مدالا

 .184 ص :ةيماسلا تاغللا شيرات « ليئارسا ءنونمفلو (51)

 ةريسلا «ماشه نبا) .مدالا وه ةكم نم اياده نم يئاجنلا ينأي ام بجعا نم ناكو .دلحلا :مدالا (8)
 .(؟5م85 ص ا دج .(708 ص ء١ يل .ةيوبنلا

 ةريسلا « ماشه نبا) ««يلا اهاقلا مث ةفزخ يف وا « ةعقر يل وا ١ مظع يف تاباتك يل بتكفد» )١9(
 8"#١(. ص 5 ج ؛ ةيوبنلا

 ةينمز ةرتف ىلا عجرت قشمد فحتم يف ةظرفح ةيباتك صوصن لمحت يتلا ماظعلا ضعب انتاصو دقل

 ةجاح كاتبه را مل يتلاو اه ةيفارغوتوفلا روصلا ضعبب يضافتحاو اهتدهاشم ايصخش يل ىسنا يتلاو ةرحاتم

 . ثحبلا اذه ىلا اهمض

 )٠7١( نص . قبالا ردصملا . ليئارسا ءنوسنفلو ١4؟.

 افرك





 رسماخإا زصفلا

 ذي كهنملا ةلاسولا رسصع_قفطحتلا
 زيكشا مل ءاقانل ا رسحع_-و





 راشتنا يف اييظع ارثا صاخ لكشب ميركلا ينللو ماع لكشب يمالسالا نيدلل نا
 نيب ةباتكلا رشنو ميلعت يف ذئرصع دئازلا ماّيهالل ةجيتن مالسالا رجف يف ةباتكلا
 . ةماع سانلا

 ناسنالا ملع ملقلاب مّلع يذلا مركالا كبرو أرقا»» : ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقف

 مظعالا لوسرلا لاقو . "760 .نورطسي امو ملقلاو نا : اضيا لاقو 0000 . ملعي مل ام

 قح ام» : اضيا ةميركلا هيداحأ نمو ©0660 . باتكلاب ملعلا اوديق»» : (قلعر

 نبا نع ءاجو (؟7 00 . ةبوتكم هدنع هتيصوو الا اثالث تيبي هيف يصوي ام هل ئرما
 00: . ملقلا يش نم هللا قلخ ام لواد» نا ( كك ) هللا لوسر نع سابع

 ةءارقلاو ةباتكلا ىلع سانلا عجش دق ناك ( ِةَقَِع ) دمحم ينلا نا هيف كلش ال امبو

 ردب ةكرعم دعب شيرق ىرسأ ضعب نه بلط هنا ىلا ريشت ةيخيراتلا تاياورلا نا ىتح
 ةءارقلا نيملسملا نم ةرشع مهم لك ملعي نا مهسفنأ ءادف ىلع اوردقي مل نيذلا نم

 ءاسنلا عجشي ناك مظعالا لوسرلا نأب كلذك ةيخيراتلا صوصنلا ريشتو . 2 ةباتكلاو

 )١( دعس نب دمحم .ادعس نبا) . ( هلي ) ينلا ىلع تلزنا ةروص لوأ يهو .(14) ةيآ . قلعلا ةروس .

 ص كاس .ماةامط اه ال١ + ليرب ةعبطم ءوحس دراودا حيحصت .ريبكلا تاقبطلا 350.

 وأ ةاودلا تناك امير اهنأ يرشخمزلا ىريف (ن) ةظفل ريسفت يف ضلدخا دقل )١(. ةيآ . ملقلا ةروس (؟)
 - 11 ص ءا7 دج م 180 /ه 1781 قالرب « فاشكلا ءرمع نب دومحم . يرشخمرلا) توحلا

 ءاهسا نم وا روس ءاهسا وا مالك ءابتنا وا ءاذتبا ىلا ةراشا اهناب اصيا ىضعبلا دنع ترسف ايك 4١5( ص

 فحاصملا ةعجارم ةئحأب هريسفت ححصو هعجار ء يدجو ديرف دمحم هريسفت عضو .رسفملا فحصملا) هللا
 (الها# ص . (ت .د) قرشلا راد ةعبطم .رهزالاب ةيمالمالا ةفاقثلاو ثوحبلا ةبقارم فارشا ثحت

 يهو نونلا هللا قلخ : لاق ( َِيَع ) يننلا نا ةريره يبا نع لقت ام ةاودلا ىلا زمرت نونلا نوكب قلعتي ايبفو
 كلذ نم قلخ ابب نارقلا يف مسقاغ ,"0( 170 ص .07 ج . ىشعالا حبص . ىدنشقلقلا ٠١) . ةاودلا

 بدا . يلوصلا) »0 ساطرقو رفس نم هيف بتكي امو دادمو ربح نم هب بتكي امو نآرقلا ينعا
 .اضيا توحلا ىنعمب ةيناعنكلاب ثدرو (نونإ) ةظفل نا هيلا ةراشالا ردجت امج (75 ص . باتكلا

 ١١٠١(. ص . ةيماسلا تاقللا خيرات . ليئارسأ .نونفلو)

 ,.6"9 ص ١. ج . يشعالا عيص ٠ يدنشقلقلا ةيفز

 ١١8. ص .1 حج . تاقبطلا .ءدعسم نبا (4)

 نبا . 4 ص - »” ص . نامزلا رابخا . يدوعسملا . "ا ص . ١ ج . كولملاو لسرلا خيرات . يريطلا (5)

 37١. ص 1 جا . لماكلا .ريثالا

 21١14 ص .7 ج . تاقبطلا .دعم نبا (5)



 . "9 ةباتكلاو ةءارقلا ملعت ىلع

 ناك سانلا نيب ةباتكلا ملعت رشن ىلع مبركلا لوسرلا نم ديدشلا صرحلا كلذ نا
 ىوصقلا ةيمهالا امامت كردي ناك امك . ةفرعملا رشن يف اهتيمهاب ةميظعلا هتياردل ةجيتن

 ةفاضا . مهيلع امو مهلام تيبثتو ؛ ضعبب مهضعب سانلا ان اقع ديدحم يف ةباتكلل

 تايقافئالا نايبتو كوكصلاو دوقعلا تيبثتو ميركلا نارقلا نيودتل اهتيمها ىلا
 متنيادت اذا اونمأ نيذلا اهيا ايو : ةميركلا ةيالا كلذ ىلع تصن دقو « تادهاعملاو

 تناك مث . © 0.لدعلاب بتاك مكنيب بتكيلو هوبتكاف ىمسم لجا ىلا نيدب

 ريبك ددع ىلا تاراشا تدرو دقو اذه . 2 مناغملاو ةاكزلا لاومأ تيبثت ىلا ةجاحلا
 بلاط يبا نب يلع مهنم مظعالا لوسرلا دنع ةباتكلا يف اومدختسا نيذلا باتكلا نم

 نايفس يبا نب ةيواعمو تباث نب ديزو (ضر) نافع نب ناّمعو (ضر)
 . "” مهريغو

 نم اددع لسرا دق ميركلا يننلا نا ةيمالسالا ةيخيراتلا تانودملا يف ءاج دقل

 لئاسرلا كلت نم . مالسالا ىلا اهيف مهوعدي ةرواجملا لودلا ءارماو كولم ىلا لئاسرلا

 كلم يشاجنلاو 3 2057 سسراف كلم ىرسكو 5 10 مورلا كلم رصيق ىلا هباتكو

 يكلم يدنلحلا ينبا دبعو رفيجو ء "4 ةيردنكسالا مكاح سقوقملاو ء "'”ةشبحلا

 .,ه40 ص .كلاثلا مسقلا . نادنلا ع ١ يرذالبلا (7

 .(؟مل10) ةيأ .ةرقبلا ةروع (م)

 . فارشألاو هيبنتلا . م 485 اه "48 ةئس ىفوتملا . يدوعسملا نيسحلا نب يلع نسحلا وبا . يدوعسملا (9)

 516 ص .م 1988 .اه 18 81/ . ةرهاقلا . يواصلا راد ةعبطم . يواصلا ليعامسا هللا دبع حيحصت

 .585 صاد

 .؟315 صا 54868 ص . فارشالاو هيبنتلا . يدوعسلا )٠١(

 ) )1١1يقتس نيب مكح يذلا لقره وهو 530 - 513(.

 ص ا.5 ج 1988 توريب . فوشكملا راد ةعبطم . ىلوالا ةعبطلا . مورلا .دسا .متسر) 755١

 .(3"؟4 ص

 ما رثك . حرفلا وبا دمحم . شعلا) .(م 358 - 990) يتنم نيب مكح يذلا زيوربا ىرسك وهو (11)
 1 1١5(. ص .٠ يضفلا ةرجح

 - ( يع ) يننلل رصاعملا يشبحلا كلملا (همخصا . همحصوا ةحمصا وأ همحصا )وهو : يشاجنلا 1
 وريف نوئدحملا نوثحابلا اما 2.5( 0ص ) يلا ةرجه نم ةعساتلا ةنسلا يف ىفوت . همع دعب كلم

 ةشبحلا نيب . ديجملا دبع . نيدباع ) . هحرا وأ يناثلا حامرا وه ( ِهَقْيَع ) ينلل رصاعملا يشبحلا كلملا نا
 .(92) ض .(ت .د) رصم .ةداعسلا ةعبطم . برعلاو

 نص 27 حج . ةيلحلا هريسلا . ينلجلا) .انيم نب جيرج همساو ءانيلل لوطملا ىنعمب بقل وه سقوقملا (14)
 (93158 رق .مالساألا دهع يف اضم .ادامجم . ضكعر . ةيردنكسالا مكاح بقل وهو

1 



 نب رذنملاو . 2 ةماهلا يكلم نييفنحلا يلع نب ةذوهو لاثا نب ةمامنو ٠ 2"*'ناع

 , 940 ماشلا موخت كلم لالا رمش يبا نبا ثراحلاو « "1 نيرحبلا كلم ىواس

 , 52, "9 نميلا كلم يريمحلا لالك دبع نب ثراحلاو
 ينلا رصع ىلا عجرت الصا ةبوتكم راثا دوجو يف نوكشي نيصتخملا ضعب نا عمو

 ليق لئاسر عبرا اهنم ةينمزلا ةبقحلا كلت ىلا ةنودم قئاثو تبسن دقف : "7 هيركلا
 هباتكو """47(2 حول ) ىواس نب رذنملا ىلا هباتك يهو ميركلا ينلل ةيلصا لئاسر اهنا

 ىلا هياتك اريخاو "47 (144 حول) ىرسك ىلا هباتك مث 29 (1417 حول ) يبثاجنلا ىلا
 برق علس ليج نم بناج يف تدجو ىرخا تاباتكو 7”( حول) سقوفملا

 ورمع يدي ىلع السا يدنلخلا دبع هوخاو وه نانع لها سيئر ناك يناعلا يدزالا يدنلحلا نب رفيج (18)
 ةفرعم يف ةيافْلا دسا .ريثالا نبا) .رييخ دعب اهمالما ناك .. . .هللا لوسر هثعب الا صاعلا نب

 .(51 ص ل١ جا ٠ ةباحصلا

 ريثالا نبا) يلساف ةنيدملا لخد ميحل نبا ةقينح نب . . .ةملسم نب ناعنلا نب لاثا نب ةمام (15)

 .(515صاوطج .ردصملا

 رعاشو ( دجنب ) ةماهلا بحاص لئاو 1 :م ةفينح يتب نم يثنحلا رمع نب ةمامث نب يلع نب ةذوه
 مست راسا : يبنلا هيلا بتك مالسالا رهظ الو .... يوبنلا دهعلا يفو مالسالا لبق اهيطخو ةفيتح ينب
 ل(ا15 ١١١ ص اك ج . مالعالا . يلكرزلا) . كيدي تحت ام كل لعجاو

 لاريما 1 ميملا يم مراد نب هللا ديع ينب نموأ ن سيِقْلا ديع نم يندبعلا ست نب واس نيرذنملا 2(

 ءالعلا عم ةكم حتف لبق ةلاسر ( هلي ) يبنلا هيلا بتكو نيرحبلا بحاص ناك . مالسالاو ةيلهاجلا

 5-5 مالعالا . . يلكرزلا) رز ررحبلا لها ةدر لبق تامو هلمع رمتساو ملساف مالسالا ىلا هوخ دي يمرضحلا

 .(608 صم

 فارطا يف ناسغ ءارما نم (م 5؟9) ه مل ةنم ىفوث ماشلا موحل كلم يئاغلا رمش يبا نب ثراحلا (1)

 بهو نب عاجش عم اباتك ( هنيَع ) ينلا هيلا لسراف مالسالا كرداو قيشمد ةطوغب هتماقا تناك . ماشلا

 ١987(. نص .5 ج .مالعالا .نيدلا بخ . يلكرزلا) .ةكم حتف يا حتقلا ماع يف تامو

 يبنلا هل بتك يذلا وهو نيعر يذ نب نا دم نب حرشي نبأ بيرع نب لالك دبع نب ثراحلا (19)
 ص . يناثلا دلجملا لوألا مسقلا أ ينانبللا باتكلا راد . ريعلا . نودلخ نباج . هل

00 

 .؟ه8 ص ا - ؟ه1 ص .4 ةج . ةيوبنلا ةريسلا .ماثه نبا )6٠(

 مططمتل. مل 16ع ظلوع هك طع طنئمعط فعوطتع ؟ععامأم م. 8.

 ملكف. ممطتع اهداقوتون اهدقعنم خاناعم, ممنوع 1467, م.7 4(؟١)

 235 ص ا. جا .مالمالا لبق برعلا خيرات . داوج . يلع

 ص .٠ يومالا رصعلا ةياث ىلا هتيادب ذنم يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارد . نيدلا حالص . دجنملا (؟59)
 ١م لكش .©4

 .98 لكش .70 . صا . يبرعلا طخلا روصم . نيدلا نيز يجان .فرصلا (55

 21107 لكش . 8 ض . قباسلا ردصللا .دجتملا (58)

 ال لكش .06# لص . قباسلا ردصملا . فرصملا (58)

 بف



 . ةرونملا ةنيدملا

 ثارثلاو نونفلاب نيمتهملا ىدل سيل ةجض عبرالا قئاثولا هذه تراثا دقل
 اهتيمهألو ةسدقملا ةينيدلا اهناكمل ارظن . ماع لكشب سانلا ىدل لب بسحف يمالسالا

 ويئلماو 86مءاك©# ركيب لاثما ضعبلا ىأر دقو .نيملسملا طاسوا يف ةريبكلا ةينفلا
 تيفو 2 (881[026  يلاتيكو اكوينوطععإط كجاركو ةرصعاصعونت

 اهنم ةفلتخلم بايسال 2" ةفيزم قئاثولا هذه نا 5عطاته]199 يلافشو 218غ

 دوجولو ''"اهلماح مسا نم اهولخ ىلا ةفاضا ةلاسرلا بتاك مسا دوجو مدع

 قاروا لئاسرلا كلت صعب نا ىلا نيثحابلا ضعب ليميو ©80اهيف ةيئالمالا ءاطخالا
 . ""'ةميركلا ةيوبنلا ةريسلا يف تاطوطخم نم ةعوزنم

 بلطتب ةفيزم وأ ةحيحص تناك اذا ايف تبلاو قئاثولا هذه ةسارد نا قحلاو
 كلذ ريغو ريخلا جونو قرلل ةيريتخملا تاساردلا اهيف امب بناوحلا لك نم ةقيقد ةسارد

 . اهرماي مزحلا لبق
 ارما نكي مل ( هيت ) ينلا ىلا ةبوسنملا لئاسرلا كلت لثم فييزت نا عقاولاو

 ةندلا يبنلا نم هنا امعدا اباتك اورهظا دوهلا نا ىومحللا توقاي ىور دقف اثدحتسم

 . "'فيزم هنا تبث مهلع ةيزحلا هيف طقسي
 ىلا هنونعم ىلوالا ةلاسرلا دجن لئاسرلا هذه يف فورحلا ةسارد ىلا انلقتنا اذإو

 عمو 37

 : ةقيثولا يف ءاج اك اهصنو (47 حول) نيرحبلا ريما ىواس نب ردنملا
 ىإذا] هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسي ١

 هللا دمح [1] يناف كن[يزذع مااس ىواس نب ردنملا *

 لم متةئاافط. ذأ. ”ةومرع معوطأع امك مئاممو هل !كعلتطسمط بك نمعاإب زيعسص نك ط1ةزعمطت اكاهصتع (15)

 تمام 1939. ؟لو. 4, الما. اءاللء م. ه4 ٠

 اطال, م. 432 24519
 امال. م١ 433١ ىمر

 امال. م. 4ث مقر

 نع ةيزيللا طاقساب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك هنا ىعداو اباتك دويبلا ضعب رهظا دق ناك« م.)

 ءاسؤرلا يسير هضرعف .٠ هنع هللا يضر بلاط يبا نب يلع طخ هتاو ةباحصلا تاداهش هيفو ربخ لها

 يبا نب ةبواعم ةداهش باتكلا يف لاق ثكللذ كأل نيا نم هل ليقف روزه اذه لاقف بيطخلا ركب يلد

 موب تام دق ناكو ذاعم نب دعس ةداهش هيفو . عبس ةنس يف تناك رييبخو حتفلا موي لسا ةيواعمو نابفس

 ىف .1 7 . ءايدالا هجعم . ترقاي . يتومجلا) 00 هنم كلذ يجتماف يسيح ةلس يي قداتخلا

0 



 [1 (2] : ٍِ ال عاوز عملز ١ ال نا "" حمل و "5" ية هلا ال يذلا كيلا *

 (©2(عاذك اهعفب عملو سرو هديع "(اذك) دمحم ناو هللا 4

 [رك] ذا يلاف دعب
 |ناف "7(اذك) حمرب نم "*”(اذك) جاب لجو زع هللا ك

 مط نم ""(عادكب © ”*(ادك م12 ذك تحبس
 نيرو

 م اىا دقف 09 اذكرو سرمأ 5” (اذك) كثيوو 409 ذكر لس .

 12 5 (39 ذك دما 0 لدك) تار نمو 690 ذك

 000 نإ 6090 منك ا كيلع اونثا دق يسر 0 لنك نما و

 .ةدئارلا ةركرلا ظحال (هريغ) (عنر

 .(دهشاو) (99)
 .(ادمع) حيحصلاو معو

 ,(اماز حيحصلاو 1

 .(هناف) حيحصلاو موز

 . (حصني) حيحصلاو (5)
 . ( حصتي ) حيحصلاو (10)
 .(هسفنل) حيحصلاو (*8)

 .(هئاو) حيحصلاو (و)
 . ( عطي) حيحصلاو (40)

 .(يسر) حيحصلاو (41)

 .( عبتيو) حيحصلاو (17)
 .( مهرما) حيحصلاو (5)
 .(ينعاطا) حيحصلاو (44)

  (حصن) حيحصلاو (48)
 .(مه) حيحملاو (غ5)
 .(يل حصن دقف) حيحصلاو (50)

 .(ناو) حيحصلاو (48)
 .(اربخ) ةيبلحلا ةريسلا يف تدروو (ريخب) آرقث نا نكمي (49)
 نيدلا رون . يباحلا ) ةيلحلا ةريسلا باتك يف يخيراتلا صنلا يف ةدوجوم ريغ (هللا) ةملك حيحصلاو (9)

 ةعبطلا .م 1774 اه ٠١44 ةنس ىفوتملا يعفاشلا ىرهاقلا ريع نب ىلع نب دمحا نب ميهاربا نب يلع

 .(584 سح - 589 صا ا” دج م1601 /ها 150 ةيرهزالا ةعبطملا . ىلوالا

 م



 م

85 
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 ”9(نع) رع ا ”3(ذك تهرس دق ([1]
 م0 ذك ةيلل اوملسا ام نئيملسملل [كَر رئاف 698 منكر 5

 68 مذكر النسا 650 | 60 اذكر 58

 09 (اذكر زان 000 مذكور سم ذولا

 (اذك) _صلصب (ااراذك اهبم ك(ذ] او '”(عاذك) 09 مانع نيش هليزد او 500 مص

 ”(/انك)ر  ثل 39 (اذكر بصعرمع '7(اذك هلع
 6090 دكر ب 4

 (اذك) اهللد هتيس وجم و [1] هتيد [وبي] ىلع "'"'(اذك) رم ام

 ""ماذك) يرعلا
 يف فورحلا فعب نا ظحالن ايك . ةيوحنلاو "7 ةيئالمالا ءاطخالا اهيف ظحالن

 (كخل

 اهلباقي اع اهدعبو فورحلا ضعب لاكشا ةبارغ ىلا ةفاضا ةصقان ابتالك نم ريبك ددع

 )8١( كتعفش) حيحصلاو ( .

 .(يق) حيحصلاو (ه؟)
 كموق) حيحصلاو (ه9) (.

 ) )84(هيلع) حيحصلاو .

 ) )86.(ترفعو) حيحصلاو

 .(نع) حيحصلاو (م5)

 .(لهاز حيحصلاو (هال)

 (بونذلا ) حيحصلاو (هم) .
 (ليقاق) حيحصلاو (هوق) .

 ) )60.(وهم) حيحملاو

 ) )50.(اهمز حيحصلاو
 ) )37(حلصت) حيحصلاو ,

  09.(تاف) حيحصلاو

 )14( كلزعن) حيحصلاو ( .

 ) )58.(نع) حيحصلاو

 ) )00.(نمو) حيحصلاو

  )0100.(ماما) حيحصلاو

 ) )8.(هيلعف ) حيحصلاو

 ) )59(ةيزحلا) حيحصلاو .
 ص >2 #58 ص .# جب . ةييلحلا ةريسلا . يبلحلا ) باتك يف دراولا اهصنب ةناعتسالاب ةقبثولا هذه تأرق

,)3581 

 ) )00انامزمطمم رشيالف ةيئالمألا ءاطخالا بيب ةقولا ةحص يف كش نمم

 مك

 (نلتمستلدااهط. طلت هم ءأ.مو. 433-434



 فرحك . ةيدشارلاو ةيلهاخلا . ةيدمحملا ةلاسرلا رصع دعبو لبق 0

 براقموهو( ل4 )ناو( يل ) نب يتملك يف لوالا نيلكشب درو ونلا

 ها 54 ةنسا خرؤملا ضيبالا ةنفح رجح ةباتك يف هلكشل 1 0
 ىلع هلباقي ا اهباشم ءاج يمذلا ( *© ) نم ةملك يف يناثلاو . "“"( رط

 فرحو . "7 يقارعلا فحتملا يف سم 6141/ مقر تحل ه 7944 ةنس بورضم دقن

 (زاوهالا) ةملك يف هلباقي ام ىلا هلكش يف براقم ( اع ) (لها) ةملك يف ءالا

 ةعومجم 418 مقر اثحت وهو اه 44# ةنس زاوهالا يب برض رانيد ىلع

 و (اهم) ةملك يف ءاملا فرح لثم ادج ةبيرغ فورح روهظ عم , "7 فارصلا

 رهظ يذلا ميملا فرحو . "4 ( دمع ) ةحوتفملا ني نيعلاب هيلا عدهشأ زو ( مهم
 . (ةيزخلا) ةملك يف "90 د ) ميحللا فرحو ©"( جل ر لكشلا اذهب

 نابا روطتلا نم ةجردلا هذه تغلب دق نكت مل فورح دوجو ىلا ةفاضالاب اذه

 و (نمحرلا) تاللكلا يف "7 ا ) يازلاو ءارلا يفرح لثم ةينمزلا ةبقحلا كلت
 ىلع ارهظي مل ثيح . (ةيزحلا)و (ريخ يخ) و (يلسر )و (هريغ)و (رذنملا)و ( ميحرلا)
 اروطتم ربتعي "9 ( رص ) داصلا فرح نا اك . يومالا رصعلا يف الا ةروصلا هذه

 نيعلا فرح كلذكو . نيدشارلا رصعو ةيلهاملا شوقنلا يف هيلع فولأم ناك امل ادج
 هدجن امل هباشم وهو ةيومالا تاباتكلا يف ةرم لوال رهظ يذلا "“"( ده )  قلغملا

 . (") مقر لودج (الاز
 نيدلا زع ديسلا لبق نم هيلع رثع رتم هر هضرعو راتما 4 هلوط مظتنم ريغ ضيبألا ةتفح رجح

 رجحلا اذه دجو دقو . ضيبالا ةنفحي فورعملا ضيبالا يداو نم لاع فرج قوف ١19446 ةنس قودنصلا
 ةنفح .٠ نيدلا زع . قودنصلا ) يداولا رعق نم رثم ١٠ عافترا ىلع يداولا نم نميالا فرحلا ىلع

 5١7(. ص ١. 8 ج ١2.1م ١988. .رموس . ضيبالا

 نم ريتجام ةلاسر . قارعلاب يبوبلا رصعلا يف ةيمالسالا تاكوكسملا . قازرلا ديع ضهان .رتفد (95)
 .00) مقر لودج .#191 ةنس دادغب ةعماج

 .05) مقر لودج .ردصملا شفت 70
 .(6) مقر لودج رظنا (غ)

 .كودحلا سقت (/0)
 , لودحلا نسل (0

 لودحلا سمت

 .لودحلا يش (084)

 ل60 .079) يلودجح القز

 مك



 48/8 ةنلس نم ةخروملا ىسوم نب ليومس ةماع ىلع ةباتكلا يف (ةماعلا) ةملك يف

 م

 ءاطخالاب ةؤلمملا ةلاسرلا هذه لثم نوكت نا ناكمب ةبوعصلا نم هنا عقاولاو

 ينلا مهب صتخا ةبتك يديا ىلع تنود دق ةروطتملاو ةبيرغلا ةذاشلا فورخلاو ةيئالمالا

 نونسحي اوناك ىنلا ةبتك ةيبلاغ نأ ةيخيراتلا تانودملا يف ءاج دقو ةصاخ . ميركلا

 الول ةلاسرلا هذه ةءارق ناكمالاب ناك فيك ىردن الو . 7*1 ةيلهاجلا ذنم ةباتكلا

 امك . اهتءارق نم نكمتلا مدعو اهئاطخا ةرثكل كلذو ةيبلحلا ةريسلا يف درو اهب اهننراقم

 ريثكلا ةءارق نكمي ال يبلا ةلاسرلا هذه لثمب ثعبي نا ميركلا ينل نكمي فيك هنا
 .؟ ةيزحلا وأ مالسالا ىلا اهيف هوعدب ةرواجملا لودلا ءارما نم ريما ىلا اهتالك نم

 كلت نابا ةلوادتملا فورحلا نع ةينمزلا اهترتف ف دعبلا لك ةديعب فورح دوجو نا

 ىلع ىرخالا تاظحالملا نمو .ةلاسرلا ةحصب نيلئاقلا يأر نم اريثك فعضي ةبقحلا
 تفلت امبرو قزمتلاو فلتلل ضرعن دق هيلع تنود يذلا قرلا نا .ء اضيا ةقيثولا هذه

 قوقشلا نا ليلدب . اهتالكر يبحت ةداعا ىلع ضعبلا لمح ام اهسفن تايلكلا نم ريثكلا
 قزمتلا عم اقلطم بسانتي ال لكشب تربح دق اهبف تاللكلا نم ريثكلا نيب ةعقاولا

 . هسفن متخلا ىلع ىتح حضاو رما وهو .اهيف لصاحلا

 ام عم نيابتن اهنا دجن ةيخيراتلا تانودملا يف ءاج اهب ةقبثولا تالكل انتقباطمبو

 هدروا اه عم قباطتتو 00 مل الاء اه 58غ )١654 مالس نبا هدروا

 م رخو ل اوكا اه ١٠١114 - ةاله) ىلحلا

 مس 75 * اله اهسابق ناتكلا نم هذه ليوم ةمايعو . ىسوم نب ليومس ةماع لمح (م) مقر لودج ع0

 مضت تاماج نم نوكم لفلا طيرشلاو . يبرع طخ نع ةرابع يولعلا طيرشلا . نايقفا ناطبرش اهو

 لبق نم جيسنلا نم ةعطقلا هذه تينتقا دقو .- نولملا فوصلاب زرط دق ناطيرشلا اكو .رويط موسر
 .م 1979 ماع ةرهاقلا 5 يمالسالا نفلا فحتم

 الامصمابل. قة 5ع 1يءطقرت هل كدصسعإ اطم كلطيعم 15+ طظسعاتسكا 2قلعل اكاهصتتع 1ءالالع

 معضل "ممم "5ع ظريلاعععم نا طع عومبااوب هل قمع تنلعم (؟نولعوسلا» )954, طما الكل

 رسم ا١1 2م ١)143
 هم" نب .ةهىمح ض .اتكلاثلا مقلا . نادليلا حوت .ىرذالبلا (مكر

 نم نأف كلذ دعب اما .وه الا هلا ال يذلا هللا كيلا دمحا يناف . تنا مالس» : لماكلا صننا (85)
 نمف .لوسرلا ةمذو هللا ةمذ هل يذلا ١ كلذف انتحيبذ لكاو . انئلبق ليقتساو . انتالص ىلص

 .:0 . هيلع ةيزحخلا ناق ىبا نمو . نم' هناف سوجملا نم كلذ بحا

 هشماوه قلعو هححص . لاومالا .ءاما#ث4 اه 7374 ةنس ىفوتملا مساقلا ديبع وبا . مالس نبا)

 5١(, ص ادا دج م1871 أه #١788 يزاجح فيطللا دبع دمحم ةعبطم . قفلا دماخ دمحم

 541 - #58 ص ا.” دج . ةييلحلا ةريسلا . ىبلحلا مم

 م1



 حول ) ةشبحلا كلم يشاجنلا ىلا هباتك ميركلا ينلا ىلا ةبوسنملا ةيناثلا ةقيثولاو

 ةيويسالا ةيكلملا ةيعمجلا ةيلوح يف ترشنو بولند م .د ديسلا اهيلع رثع يبلا ( 41
 ا ةيئاطيرملا ةيفارغجلا ةيعمجلا يف مويلا ةظوفحم يهو م ةنع

 :اهصن

 [ اجنإلا ىلا هللا لوس [ر] دمحم [نم] ١

 نم ىلع مالس ةشبحلا ميظع يش ؟
 يلا دمحا يناف دعب اما ىدهلا عبتا *

 0 (اذك بمر وه الا هلا ال يذلا هللا ك 4
 مم ذك ضئطلا نمؤملا م8 لنك ماكس مثل نذك سودملا ©

 حور ميرم نب ىسيع نا "9(عاذك) دعس و

 وتبلا ميرم ىلا اهاقلا هتملكو هلإلا]

 ر نم ىسيعب [ت]دمحف ةنيصحلا ةبيطلا ل

 و هديب مدأ قلخ اك هخفنو هحو
 رش ال هدحو هللا ىلا [ك] وعدا يل عا] ٠

 ناو هتعاط ىلع ةالاوملاو هل [كنإي ١
 ر يناف يناج يذلاب نقوتو ينعبتت

 و[دج] و كوعدا يناو هللا لوس “1١

 (7(اذك مىصاو لجو رع هللا ىلا كد ١4
 ((اذك) وسال يبحيصن ]١[ ولبقاف تحصنو تال

 69 (اذك) ص ىدتلا عبتا نم ىلع 5

 صاج عبث

 ١28" ص + يبرعلا طخلا روصم .٠ نيدلا نيز يجان ء فرصملا (م4)

 . (كلملا) حيحصلاو (مهز
 . ( سودقلا ) حيحصلاو (85)

 . ( مالسلا) حيصصلاو (407)

  (نميهملا) حيحملاو (مه)
 . (دهشاو ) حيحصلاو (مؤ)
 .(فلب دقو) حيحصلاو ( ؟0)
 . (مالسلا) حيحصلاو (91)

 .(ىدهلا) ةملك دعب ىرخا ةملك ةيا يخيراتلا صنلا يف نكي مل (4؟)
 تب #0 ج ٠ ةيبلحلا ةريسلا . يبلحلا) باتك يف يخيراتلا اهصن ىلع ةقيثولا هذه ةءارق يف ثدمتعا دقل

 مه



 متخب يّتنت ال املا مث 7 ةلمسبلا نم اهولخ ةقيثولا هذه ىلع تاظحالملا ىلواو

 نم ديدعلا مضت اهنا اي ء اضيا ةيوحنلاو ةيئالمالا ءاطخالاب ةئيلم يهو ميركلا ىنلا

 و (تلمحف)و (هللا)و (مالسلا)و ( يئاجنلا ) ةملكك فورحلا ةصقانلا تايكلا

 .(اولبقاف) و (كدونج) و ( كيرش ال) و (كوعدا)

 ةيلهاجلا ةيبرعلا شوقنلاب اهتنراقمب ةقيثولا هذه فورح ةساردب قلعتي ام اما
 نيترتفلا ىلا عجرت ال اهيف فورح نم ريثكلا كانه نا دجسنف : ةيومالا مث ةيدشارلاو

 ةلثمالا نمو . ةيسابعلا ىتحو ةيومالا ةرتقلا ىلا عجرت ام ابلاغ لب ةيدشارلاو ةيلهاحلا
 و "*(ىسيعب)و "9 (دعب) تايكلا يف ىبتنملا'و ىطسولا نيعلا فرح كلذ ىلع

 مل يذلاو ""( # 9 ) قلغملا اهلكشب اءاج دق 210 (ينعبتت)و !"**( عبتا)
 نونلا لكش نا دجت (ي , 940 يومالا رصعلا يف الا لكشلا اذه ىلا روط دق نكي

 وا 7(نازو 3 (نبزو 037 (نمزو "1 (نميهملا) تالكلا يف( با
 « ةيدشارلاو ةيلهاجلا تاباتكلا يف هيلع امل اروطتم الكش ذا دق 2١2 (نقوت)

 , 9" ةيومالا شوقنلا يف هليثمل اهباشم حبصاف
 ةيومالا ءارلا لكشل نيبباشم نك اضيا انه ىازلاو ءارلا افرح ذختاو

 نييلاتلا نيردصملا يف صوصنلل باشم اذه صنلا درو دقو (704 صا

 ملف ص .5هدج . ىشثعالا حبص .٠ ٠ يدنغقلقلا

 رالفلا اله. نص . يناثلا دلجملا .رعلا .نودلخ نبا
 , ثلاثلا رطلا (59)

  نماثلا رطسلا (94)

 .رشع سداسلا رطسلا (48)

 .رشع يناثلا رطسلا (45)

 م مقر لودج (919

 ها41 ةلم ةحرؤملا رمع نب ماشه ةبدرب يف احضاو كلذ رهظ اي (ة4)ر

 . سماخلا رطسلا (949)
 .رشع سداسلا رطسلاو نماثلا رطسلا )٠٠١(

 )٠١1( سداسلا رطسلا .

 .رشع يداحلا رطسلاو سداسلا رطسلا )*٠١(

 رشع يناثلا رطلا (غ١٠*)

 ىلع يه يتلاو (؟8 حول ) ه 417 ةنم ةخرؤملا هنارخ رصق ةباتك لثم ةفلتخم داوم ىلع ةلثمتملا )٠١4(

 ريصق نم يبرغلا بونحلا يف اليم رشع ينلا دعب ىلع عي يذلا رصقلا اذه ناردجج دحلا ىلع ى رجلا

 يكز ؛ نسح ) يمالسالا رصعلا لبق ام ىلا عجري هلا نسح دمحم يكز روتكدلا دقتعيو .هرمع
 - تأرق دقو ( 448 ص . 1444 ةرهاقلا ةبلهالا ةضفينلا ةبتكم ٠ لوالا ةعبطلا .مالسالا نونف : دمحم

 . دوبع هييبل لبق نم ةلماك ةروصبو 07 لوال ةياتكلا هذه

 مك



 19 (رعر و "9 (ميرم) يتملك يف حضاولاو . 8*2( ب )
 اًملغم ءاج دق ةقيثولا هذه يف ءاحلا فرح نا ىرخالا ةمهملا تاظحالملا نمو

 فرح نا اك . '' يسايعلا رصعلا لبق هنم برضلا اذه ىلع ةلثما دجن ملو ( ي )
 ان ةيسابعلا تاباتكللا يف هلباقي ام هبشي ( .ى. ) فاقلا

 طوطخمم نم ةعوزنم اهنا وا ةفيزم 0 هذه رابتعا ىلا ليمن نحئف كلذ ىلعو

 .متخلاو ةلمسبلا نم اهولخل يبسابعلا رصعلا يف خسنتسا ابر ميدق

 ناك ( 44 حول) سرفلا كلم ىرسك ىلا ميركلا يبنلا ةلاسر يه ةثلاثلا ةقيثولاو
 ةنازخ يف مويلا ةظوفحملاو ٠71918" ةئس دجنملا نيدلا حالص اهرشنو اهنع فشك دق

 : اهصنا . 236 توريبب نوعرف ىرنه

 [1] نمحرلا هللا مسب ١

 و هللا دبع دمحم '''"'(اذك) مل ميحرل ؟
 ميظع ىرسك ١ عاذك) هلوسر *

 (مططمك لل. 1غ لكوذع اكطقمتمو [مكهتجاتمالك هأ 9211. (710 قط.)“ قرد اهاهمنعو الملا وأخت هك تح

 ةئنعطنعم» معمم, نعوم المعلب 1968, الملح 011-21. 0. 191. "اهب 1

 نيرتموليك دعب ىلع عقيب يذلاو (** حون) رجفملا ةيرخ يف ماشه رصق نم ماخرلا ىلع ةباتكلا ينو
 ,(مالا؟ - ال؟م) ه 158 - ١٠١8 كللن دبع نب ماشه ةفيلضلا نمز يف ىنب دقو احيرا نم
 7١(, ضال ؟ؤ نص .ريغا . بيج نباز

 (طمسنلا هه, 8. الل: اكتمطعغ تاوصفاؤذم. 0مل 1959, م. 104. 21. زعاوم العن اغلا

 )٠١( مقر لودج )8(.
 )٠١5( سداسلا رطسلا .

 .رشع عبارلا رطسلا )٠١0(

 نبا هفلؤمل « لمعلاو ملعلا نيب عم 00 04
 . يبرعلا طخلا عئادب ٠ نيدلا نيز يجان - .فرصملا)(م6١17)اها ١ ؟ ةنس بنتك يذلا ىرزحلا
 1١١5( لكش

 طوطخسم نم رشاعلا حوللا يف ( قيرط )و ( قبسي ) ينملكو ٠ عساتلا حوللا يف ( قلخ) ةملكر ظنا )٠١9(
 )٠١814 ه 445 ةنس يف خرؤملا يزارلا ايركز نب صراف نب دمحا نيسحلا يبا خيشلل ةغللا لمجم

 2م
 مالعالا ةرازو عبط ٠ ا ا ا 0 ةماسا . يدنبشقنلا )
 حرل .5 حول .ا9د9

 ) )05١دجنملا 0 0000

 ص 75
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 .(نم) حيحصلاو (١1؟)

 .(ىلا) حيحصلاو 5م

 ىلا



 019 عاذك) (حكمز اذكر - نم ىلع مالس 030 منكر 575 1

 و هلوسرو هللاب "97 (اذكو مزو

 5 و هللا الا هلا عال نا /9٠علذك دعس

 دمحم ناو هل كيرش ال هدح ال

 كوعدا هلوسرو هدبع 4
 وسر انا يناف هللا ةياعدب 4

 ةفاك ساتلا [ىلإا هللال 1٠

 قحيو ايح ناك [نس]م رذنالا ١

 نيرفاكلا ىلع لوقلا
 اف ؟''9(عانك عنز اف ملست لس 0

 وجملا مثا كيلع ان 014
 7 ذك 5 ١

 ضعب مادختتساو . ةيئالمالا ءاطخالا ةرثك اهتاقباسك ةقيثولا هذه ىلع ظحالي

 هبشي يبتنملا ءاهلا فرحلا لكش دوجو الثمم كلذ نم « ةفولام ريغ ةقيرطب اهبف فورحلا
 و (هدحو) نيتملكلا يف اك .( © ) ةمنكلا لوا دنع هعوقو ةلاح يف هلكش امام

 لاوحالا نم لاح ةياب هبشي ال يطسولا ءاا فرح لكش دوجو كلذك . (هدبع)
 ا"( 1 ) لكشلا اذه (دهش) ةملك يف رهظ دقف فولاملا هلكش

 الثم كلذ نم ةيومالا تاباتكلا يف اهلباقي ام عم هباشتت ايف فورحلا ضعب نا

 نع فلتخا يذلا 2507( ر ) راسيلا نحن ءانحنالا يف دخا يذلا ءارلا فرح

 .(سراف) حيحصلاو نلف

 .( عبتا) حيحصلاو (114)

 .,(ىدهطلا) حيحصلاو ودب

 .(نماو) حيحصلاو (399ب

 .(دهش) حيحصلاو (لددر

 . (تيبا) حيحصلاو علاور

 (سو حيحصلاو ع(

 ج . ةيبلحلا ةريسلا . يبلحلا) باتك يف اهصن نم دروام ىلع ةقيثولا هذه ةءارق يف تدمتعا دقل

 .(؟الاب ص ل

 (ه) مقر لودج رظنا )١7١١(
 (") مقر لودج 0١90(

 م



 كلذكو "'7( د ) مالسالل ةقباسلا تاباتكلاو ةيدشارلا تاباتكلا يف هلكش

 تاباتكلا يف الا ههباشي ام دجن ال يذلاو ( ل ) بنذب يبتنملا نونلا فرح
 , 959 ةيومالا

 ةيدرب يف ههماشي ام انيدلو ( ىل ) هلفسا يف هرادتسالا لماك انه ماللا نأ ايك

 . "9218 حول) ه 4١ ةنس ةخرؤملا رمع نب ماشه

 كلم ىلا ميظع ين نم ةلاسرك حلصت نا نم ةديعب ةقيثولا ناف اضيا انهو

 ءاطخخالا ةرثك يهو ىلوالا ةقيثولل ةبسنلاب اهركذ رم يتلا بابسالا سفنل . ميظع
 عم . اهمهف نكمي ال يتلا تالكلا نم هب نابتسي ال ددع دوجو ىلا ةفاضا ةيئالمالا

 يف ديزي امثو . لئاسرلا كلت لثم ىلع عقوتملا وا فولأملا ميركلا يبنلا متخخ نم اهولخ
 ريغ اهتاساقمب ةزيمتملاو هب تبتك يلا ماعلا ةفيححصلا لكش وه اهفيزب انداقتعا

 نا ىلع لدي امم « صنلا يف ابيرقت ةلماك اهنوك نم مغرلا ىلع شاوحلا ةقزمملاو ةمظتنملا
 ديعب اذهو هب تبتك يذلا تقولا نم يا ايلصا ناك ةفيحصلا ىلع لصامحلا قيزمنلا
 يف الا اهلباقي ام رهظي مل اهيف فورحلا نم اددع نا ىسنن ال نا يغبني اك . لوقعملا نع

 امنيح زيوربا ىرسك نا نم نويرابخالا هدروا ام ىلا ةفاضالاب اذه . يومالا رصعلا
 , 07” اهقزف بضغ هماما ملَسو هيلع هللا ىلص ميركلا يبنلا ةلاسر تاأرق

 حول ) طبقلا ميظع سقوقملا ىلا هتلاسر ( مدي ) ينلا ىلا ةبوسنملا ةعبارلا ةقيثولاو

 .(09) مقر لودج (1155)

 .(9) مقر لودج (1؟4)
 . ميهاربا : ةعمج) ةرهاقملاب ةيرصملا بتكلا راد يف ةظوفحملا يدربلا قاروا ةعومجم نم يهو (1؟)

 ص : ةرجهلل ىلوالا ةسمخلا نورقلا يف رصم يف راجحالا ىلع ةيفوكلا تاباتكلا روطت يف ةسارد

 ىلا رمع نب ماشع لبق نم تبتك اهنال :ماشه ىوكش و ةيدربلا هذه تيمس دقو (؟ لكش . ه4

 ص . ةيناثلا ةلاسرلا ٠ يفوكلا طخلا : فسوي : دمحا) .اهيف هيككتشي كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا

 ن6

 , 75 ص ء1ج ؛ لاومالا ؛ مالس نبا . 187/5 نص . " ج . كولملاو لسرلا خيرات . يريطلا (117)

 .798 نص .# ل . ةيبلحخلا ةريسلا . يبلحلا
 ء# جا .ردصملا سفن « يربطلا ) «هكلم قزم ٠ لاق كلذب ملع امدنع ( وع ) هللا لوسر نا ليقو
 قزم لاق ( هيي ) هنا ركذ امى ١48( ص . 7 ج . خيراتلا يف لماكلا . ريثالا نبا . ”٠9 ص
 .(ال95 ص 5 ءريعلا ,نودلخ نبا . 70/8 ص .؛# ج . ةيبلحلا ةريسلا . يبلحلا)  هكلم هللا
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 برق ايلعلا رصم ةريدا دحا يف "م١٠48 ةنس الع رثع دق ناكو (؛ه
 لمس ا ة؟رو اهساقع 58 (5"0!هيدق يطبق ليجنا ىلع ةقوصلم 0100م

 وباقيوط فحتم يف مويلا ةظوفحم يهو . فلتلا اهباصا دق اهنم ىطسولا ءازجالا ضعب

 : اهصن . 20 لوبئاتساب ىارس

 رو هللا دبع دمحم نم [ميح] رلا نمحرلا هلل [ا] مسب ١

 ىلع مالإس] طبقلا ميظع [سقوقملا] ىلا هلوس

 [دا يناف] دعب [اما] ىدلا عبتا نم *
 ملسا ملس [1لا] [ة]باعدب كوع

 نيت [رم] ك ([م]جا هللا كتؤي [ملست]

 طبقلا مثا كيلعف تيلوت ناف

 [هن]ملكا "7 عاذكر -- "99عاذك) باهت كلا لها[
 هلل عاو الا 059 منكر دهورمب» غلا مكنيبو انئيب اوس

 انضعب ذختي ال [و] ايش [هب] كرشت الو
 نع ىذك ماع هل عا كود نم ابابرا اضعب ٠

 سه [اناب] ؛'"”' اذكر -- اولوقف اولوت ١
 دما 1١5

 الولو ٠ اهعءارق نكمي ال تالكو اضيا ةيئالمالا ءاطخالا م ريثك ةقيثولا هذه 5
2-2 

 ع ع 0 ٍض

 اريسي اءْرج الا ارقي نا دحا عاطتسا امل ةيخيراتلا رداصملا يف اريثك درو دق اهصن نا
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 ايس م دك

 )٠١7( يبرعلا طخلا روصم . نيدلا نيز يجان . فرصملا .٠ ص 518.

 ) 410 )178ريدصتفسااهطر الع هم. كام.

 .ديعصلاب لينلا يطاش ىلع ميدق دلب وهو ديعصلاب دلي : ميمحا
 ج .نادلا مجعم .توفاير ١  8ص د. ١1598(,

 ص . يبرعلا طخلا روصم . نيدلا نير يجان . فرصملا (1؟8) ١68".

 ) )080ص .ردصملا سفن 18, 0

 )081( اولاعت) حيحصلاو ( .

 ) )15.(ىلا) حيحصلاو
 )* )1(ديعن) حيحصلاو .

 ) )1*4.(ناف) حيحصلاو

 ) )18.(اودهشا) حيحصلاو
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 ةرتفلا كلت لوح افولأم ناك امل انيب افالتخا اهفورح نم حضاولا يف دجن الو . "00 1هنم

 يتلا ( باتكللا) ةملك ابنم يثلاو تالكلا ضعب ةباتك ةقيرط يف انيابت نا ريغ ةينمزلا
 يف الثم رمالا وه اك يطسولا فلالا فرح طاقساب كاذنآ فولأم وه امل ةرياغم تءاج
 ١(. حول) هاا ربق دهاش يف (بتكلا) ةملك

 نيبو تالكلا ضعب فورح نيب تافاسملا بسانت مدع اضيا هيلا ةراشالا ردجت امو

 ةريبك ةفاسم نم هدجن ام كلذ ىلع لائملاو . ةقيثولا كلت للخشت ىلا ةقزمملا تافاسملا

 ثيع هلت ةيزاكلا نم واولا فرخ نيبو ©59 (قلوغديإ ةملك يف فاكلا فرح نيب
 و (ةياعدب ) تملك نيب لاحلا اذكو .نيفرحلا نيب قيزمتلل ريثأت كانه نكي مل
 ثيح . ابنم ميحلاو 25 (كرجا) ةملك يف فاكلا نيب كلذكو . "9 (مالسالا)

 نع 214 (مكتيب ) ةملك عافترا نا اك . طقف ءارلا فرحل قيزمتلا ةفاسم تربتعا
 و (واولا) نيب يت

 يتلاو اهلبق يتلا تالكلا نع ('؟'7(الو) ةملك عافترا يب لاخلا اذكو .(مكنيب)
 نا نم رملل ليخي ام ىلا ةفاضالاب . ةقيثولا نم ةقزمملا ةفاسملا يف عقت ال يكل تدعب

 تعضو دق ةقزمملا ةفاسملل ةبسنلاب ادج ةقيض ةفاسم يف 7*2 (ائيش) ةملك ناكم

 . هيلع ةباتكلا لبق قزمم قر ىلع
 قرلل يوايميكلا ليلحتلا ابيف اب ةضيفتسم ةسارد بلطتت ةقيثولا ناف كلذ عمو

 ةينمزلا ةرتفلا يف اهعضو وا اهضفر وأ اطوبق يف عطاق لكشب تبلا لبق هباش امو ربحلاو
 جاع قح يف هلعج سقوقملا نا»» : هيبلحلا ةريسلا يف ءاج دق ناك ناو . ةيسانملا
 , "45 نب ةيراج ىلا هعفدو هيلع متخو

 الا ىيزمتلا دوجو ببسب ثدح دق هنأ انل روصي واولا فرح ىوتسم

 نب نمحرلا دبع مسالا وبا . مكحلا دبع نبا . 508 ص . اج . ىشعالا حبص . يدتشقلقلا (195)
 .15 ص .م١1945 ليرب ةعبطم . اهرابخاو رصم حوتف . م 80٠١ /ه ؟1©8/ ةنس ىفوتملا هللا دبع

 . ةدشأرلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلا يف ةيسايسلا قئاثولا ةعومجم . هللا ديمح دمحم . يدابأ رديحلا
 ,ه0 ص .21941 . ةرهاقلا .رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل ةعبطم

 , عبارلا رطسلا نم ىلوالا ةملكلا (190)
 )١38( عبارلا رطسلا نم ةللاثلاو ةيناثلا ناتملكلا .

 )١9( سماخلا رطسلا نم ةثلاثلا ةملكلا .

 )١40( نماثلا رطسلا نم ةثلاثلا ةملكلا ,

 )١141( عساتلا رطسلا نم ةسماخلا ةملكلا .

 )١47( عساتلا رطسلا نم ةعبارلا ةملكلا .

 ,؟١581 ص .# ةج . ةيبلحلا ةريسلا . يبلحلا 015
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 نع ةديعب ثحبلا ةعوضوم عبرالا قئاثولا نا ىلا ليمت اناف مدقت ام لكل ةجيتنو

 ةرواجملا لودلا ءارماو كولم ىلا ميركلا يننلا اهلسرا يتلا ةيلصالا لئاسرلا نوكت ن

 لئاسرلا هذه انل ظفحلا نا ةيجعلا تافداصملل لو . اهاتحضوا يلا بايسالل

 تناك ابدا ص مغرلا ىلاعو تانئيبلا فالليخخاو تاقاسملا دعب نم مغغرلا لع عبرالا

 رشبي ءاج يلا ةيمالسالا ةوعدللو مبركلا يبنلل اهئادعب ةفورعم تاعاج ىلا ةهجوم
 . اه سانلا وعدي ىكل لئاسرلا هذب. ثعب ىيلاو . اب

 اهنم ليلق ددع . ١؟9) ةددعتم ةيبرع شوقن ىهف 1440 هلس لبج تاباتك اما

 تسمط دق اهفورح نم اريبك امسق نا ببسب ةحضاو ريغ اهيبلاغ 3 هتءارق نكمم

 ) ةيبرغلا هحوفس ف ةفشتكملا شوقنلا ةصاخ هللا ديمح اهارق يِ حلا تاباتكلا تاو . فاو

 صنلا .يفويشلا ةثالث ىلع لمتشتو 26؟"!هنم ةيبولحلا ةيوازلا دنع ابيلغا عقب ناحخ

 ل أد : لوالا

 و روع حيصاو ىسمأ

 (185] نايوتب ركب وبا

 لك م هللا ىلا

 0و (ا١ةهءز هركي 17

 (117 حولا) 1 نيتباتك نم نوكتي يناثلا صنلاو
- -_ 

 مدعحن

 : 03 ١
 يصل درحمصضخلا 3 نفزيكدلا ةهمللا ىلع ةباتكلا م

 ادا 0

 لاب نمويو

 لا نا ريع
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 .(١١ا0/ صارم خاج . نادلبلا مجعم . توقاي) ةنيدملا قوس ليج : علس نق

 ملقصتلساا نط, ظل: دوا تعمم ىدرا (ئ118)

 اطلل.. م. ب22. علقحر

 لك 1 م ل

 اس. مان 8 (14ب

 ا1طنل.. م. يزهر. (كاعرضتي . نابوتب .ناعدوتي) ناخ هللا ديمح اهأرق 11ه
 يدمح ميهاربا ديلا لبق نم اهنع فثكلا مت د دقو جلا 5١ * ؟مره ةباتكلا هذه داعبا نا (190)

 ةفلؤل (نيمرحلا ةآرم) يف ةرم لوال ترشن اهلا اك . ةتيدملا يف مالسالا خيش ةبتكمل نداسلا يلئبرقلا

 الاال.. موب 4.4)3ؤ5) .اشاب تعفر ميهاربا

 اطلق طابو علقك)
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 : اهصن ةقباسلا ةباتكلا راسي ىلع يتلا ةباتكلا - ب

 هزاع انا

 انا مزح نب

 دوميم

 نب دمحم انا

 ...و انا هللا ديع

 هجسوع نب
 فلخ انا

 ,..الا (؟ رمحالا) رفغصالا نيملس انا

 ...نبا لهس انا
 ىنهحلا لقعم انا

 55 هللا اي

 انا

 ذعم نب دعس انا

 انا 000 نبا ا

 بلاط وبا نب ىلع انا

 دمحمو

 209 (عم حول) اضيا هللا ديمح هأرق يذلا ثلاثلا صنلاو
 هلا ال نا دهشا

 هدبع دمحم نا دهشاو هلعلا الا]

 بر وهو تلكوت هللا ىلع وه]
 : ميظعلا شرعلا < *

 ةنسلا ىلا اهعجري ناخ هللا ديمح ناف كلذ عمو خيراتلا ىلا رقتفت شوقنلا هذه نا
 ةكرعم يف نيملسملل ةدعاق ناك علس لبج نا ىلا كلذ ىزعيو : ةرجهلل ةسعاجلا

 اهنا ىري وهو 00059 ةرجملا دعب ةسماخلا ةنسلا نم لاوش ُِق تعقو يلا قدنحلا

 لطاقم ام 10. (12؟)

 اطال مب 428. )١88(
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 اناكم مرح ينب قدارس يف انايحا نوذختي اوناك نيملسم نيدهاجم يديا ىلع تشقن
 تلاز امو علس نم بيرق عضوم يف نطوتست تناك يتلا ةليبقلا يهو ٠ ةحارتسالل

 ءامسا دورو خيراتلا اذه تيبثت يف هبأر هللا ديمح ززع دقل . 7*9 لانه مهرباقم ضعب
 . مزح نب ةراعو بلاط يبا نب يلعو ركب وباو رمع مه شوقنلا يف نيروهشم ةباحص

 ةوزغل احرسم ناك علس ناب ديؤي ةيخيراتلا رداصملا يف درو ام نا نم مغرلابو

 وبا مهنم ةباتكلا ديحب ناك نم نيملسملا نييراحملا ةلمج نم ناك هناو . !'”*7 قدنخلا

 ضعب نا نم مغرلا ىلعو 0” (صضر) باطخلا نب رمعو 21*(ضر) ركب
 ةرتفلل ةيبرعلا ةباتكلا فورح ام دح ىلا هبشي تاباتكلا كلت يب فورحلا لاكشا

 اهئبسنب عطقي ام ةلدالا نم كانه سيل هنا ريغ '”*ةيدمحملا ةلاسرلا رصع نم ةبيرقلا

 . ( هم ) لوسرلا نمز ىتح وا ةسماخلا ةنسلا ىلا
 امامت هباشتت فورح ىلا ةفاضا وتمت هاندوجول ( 5 حول ) لوالا صنلا انذخا ولف

 نيعلاو ةيبثنملا ءايلاو ميملاو فلالا لثم يدشارلا رصعلا تاباتك ين ةفورعم فورح عم
 رصعلا لبق اهمادختسا يف هطقن نا اننكمي ال ىرخا افورح كانه ْنأَف 2'”"'واولاو ءارئاو

١ 

 داصلا فرح كلذك 7( مس ) ييبتنملا ءاحلا فرح لثم يرمالا
 فرحو 233500 و نانسالا نم ةبلاخلا نيسلا فرحو .072 صرر

 را لا 5 1
 يذلا فاكلا فرحو . ةلماك ةيلفس ةرادتسا !ذ حبصا يذلا افلا ار ل ماللا

 اطتق طا لم لفكر

 )١99( ص .#8 جا . كولملو لسرلا خيرات . يريطلا 2113#

 هلوق نأشلا اذه يف يربطلا ريرج نبا ركذيف : ٠0 مفويعخ اوبرضف اقيض قدنخلا يف اناكم اومميت مث
 علسو قدنخلا نيب ةخبسلا يف مبب تلات هنم تمحتقاف ٠0 ص 27 ج .ردصملا سفن . يريطلا)

 .(الالو

 ينلا لاق . هكر يننلا نيبو هنيب ةيإ نوكي اباتك هل بتكي نا مشعج نب ةقارس دارا اينيح (187)
 صصص ا - ١4 ص .5 ج . ةيوبلا ةريسلا .ماشه نبا) .00 ركب ابا اي هل بتكاو» : 22ص

 .(1عم

 .("ة9 ص ا.1 ج . ةيوبلا ةريسلا .ماشه نبا) .« ابتاك رمع ناك« (1ه07

 . ةيدشارلاو ةيلهاجلا تاباتكلاب تنروق ام اذا (194)

 .(8) مقرو (؟) مقر نالودحلا (189)
 .(حبصا) ةملك يف (10)
 .ةملكلا سفن يف (17)
 .(ىسما) ةملك يف (159)

 .(لكر ةملك يف د5
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 , 239( اك ) ةيدشارلا تاباتكلا يف هفلأت مل دادتما يف ذخا

 نع فلتخات افورح دحين ال ( 47 حول ) يناثلا صنلا نم لوالا ءزحلاب قلعتي اميفو
 .يدشارلا رصعلا تاباتك يف فولأملا

 ءامما مضيف (1407 حول ةقباسلا ةباتكلا راسي ىلع عقي يذلا يناثلا شقنلا اما

 عيمج نا عقاولاو . ؟*هياحصلا نم مهنا ناخ هللا ديمح ىري لاجرلا نم ددع

 مل نيذللا ينهحلا لقعمو ةجسوع نبا ءانثتساب ةباحصلا نم صنلا يف ةدراولا ءاهسالا

 بيرق لكشب بتك دق ءاحلا ناك ناو ) مزح نب ةراعف : امل ةمجرتب ىظحن نا عطتسن

 ال مث ةيبرعلا شوقنلا يف فولأم ريغ لكشبو ( كي. ) فاكلا فرح نم ادج
 اوعياب نيذلا نيعبسلا نم ناك هللا لوسر باحصا دحا وهو (ميملا فرحل دوجو
 فلحخو . 77 هليا لوسر ىلوم (نوميم) ناك اهبر نوميمو . '"7 ةبقعلا ةليل لوسبرلا
 لوم يسرافلا نالاس وهف ناللس اما . 164! هللا لوسر نع ىور يذلا 259 دوسالا دلاو

 يذلا لهس مث . 7*0 قدنخلا رفحب ميركلا يبنلا ىلع راشا يذلا ( هم ) هللا لوسر
 لوسر عم اهلك دهاشملاو اردب دهش "يذلا فينح نب لهس ناك ابر

 دبع نب دمحم اما . "؟راصنالا نم وهو (ذاعم) ذعم نبا دعس مش . "0 ( لع

 .(هركير و (لكر) و (ركب) تالكلا يف (155)
 ريوردألنالهط. 8قر هو. كام. 436. )١56(

 لتقو قدنخملاو دحاو اردب دهش . 448 ص . ؛ ج . ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسا .ريثالا نبا )١1315(
 .(184 ص .1 ج .ردصملا سفن نباز ةماملا موب

 .1؟0/ ص .4 ج .ردصملا ن ربثالا نبا (ا5

 فلخ وه مسالا اذه لمحي يذلا ديحولا يباحصلا ايبر هنا ربغ فلخب دي ع د ناضل ( اذ
  دوسالا دلاو

 يلا نا هدج نع هيبا نع فلخ نب دوسالا نب دمحم نع , . . كلملا دبع نب دمحم ىورو» لكحل

 #2037 صا 355 ص 8 جا . ةباغلا دسا . ريثالا 700 . هلبقف انسح ذخا ( ه2

 رمل ل أم اضص .8 ى . ةباغلا دسا .ريثالا نبا (علكالبز

 سفن ) .رمع ةقالخ يف ىقوت هنا ليقو نيثالثو تس ةنس لوا ليقو (م 98) ه 8 ةنس ىفو
 .("#» ص ا.ا حج .ردصملا

 تاعيتسالا . م 103770 ماه 487 ةنم ىقوتملا دمحم نب هللا دبع نب فسوي رمع وبا .ربلا دبع نبأ (11)

 ص 28ج .(ت.د) رصم ةضين ةعبطم . يراجبلا دمحم يلع قيقحُت . باحصالا ةفرعم يف

 #0 ص

 ىلع هالوو نيفص يلع عم دهشو هل عيوب نيح ايلع بحص مث توملا ىلع هعياب دق ناكو دحا موي تبث
 .(#55 ص ا 555 نص ل5 حج .ردصملا نفت .ربلا ديع نبا) ., نسراق

 - امؤؤ صال ؟ة5 ص ل5 ج .ةباغلا دسا .ريثالا نبا الع
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 يبنلا هب دوصقملا ناك نا ىردن ال نحنف ءامسالا نيب درو يذلا ثلاثلا مسالا وهو هللا

 نما ابو دبع ةركك ءايناب' هلع نوراخالا بحاوا ذا عا نحس منركلا
 ديمح ىريو . "7 ةرجهلا لبق ةسماخلا ةنسلا يف دلو يذلا هللا دبع نب دمحم اهمدقا

 نيملسملا نيدهاجملا ضعب ءامسا نيب هدورو للعي وهو ميركلا يبنلا مسا هنا نا هللا

 نا مهدحا ىلا بلطف قدنخلا ةكرعم مايا مهئامسا شقنب نولوغشم مهو مهب رم هلا
 نم مغرلا ىلعو . '"* كلذ ىلع اليلد قوسي ال هنا ريغ . مهئامسا نيب همسا تبثي

 راغ اوضاخ دق صاخشالا ءالؤه ةيبلاغ نا نم ناخ هللا ديمح هيلا بهذ ام ةحص

 تزجلا دق صوصنلا نا ني وا ديؤي ام ةلدالا نم انيدل سيل هناف . قدنخلا ةكرعم

 كلت لالخ ةلوادتم تناك فورح يه شقنلا فورح نم ريثكف ةكرعملا كلت مابا
 فرح كلذ نم . يومالا رصعلا يف الا اهضعب ىلع ةلثما دحين مل اننا ريغ ةينمزلا ةبقحلا

 شقن لبق هبباشي ام دجن ال نحنف ( بس ) (نوميم) ةملك يف بنذب يبنملا نونلا
 ةملك يف ماللا فرح كلذك .(794 حول) (م )7٠١ ه 41 ةنم نم خرؤملا ةنارخ

 نم ةخرؤملا رمع نب ماشه ةيدرب نمز لبق ههباشي ام دجن ال يذلا( ل )(لقعم)
 (ينهجلا) ةملك يف ميحلا فرح اما ١8(. حول) (م الء4) ه 4١ ةنس

 ه 08 ةنس نم خرؤملا ةيواعم دس شقن يف الا هيباشي ام كانه سيف( د )
 طبرب شقنلا اذه يف ةعبتملا ةقيرطلا ىلا انلقتتا اذاو . "'"**(م4 حول) (م كالال)
 الثم كلذ نم ةيدمحملا ةلاسرلا رصع نع ةرخخاتم اهناب ليمن نحنف فورحلا ضعب
 ةملك يف ميحلاب ماللا فرح لاصتاو (دمحم) ةملك يف ءاحلاب ميما فرح لاصتا

 . يومالا رصعلا قبست طبرلا يف ةقيرطلا هذه دجن مل ذا (ينهحلا)

 (ذالوز

 قدنخلاو دحاو اردب دهشو مالسالا يف ةكرب ساتلا مظعا نم ناكف ريمع نب بعصم دي ىلع ما

 (آ[6169 - 595 ص .5 اج .ردصملا سفن . ريثالا نبال .لوسرلا نمز يف تامو

 ,م#0 ص 4 ج .ةباغلا دسا .ريثالا نيا ()1* )
 ريقسصتلنلافط, زلت هو كام. 4تلي )١24(

 نم اييلع ظافحلل دودسلا ىنبف فئاطلا لوح ضرالا حالصاب تكايفس يلا نب ةيواعم فخش دقل (٠1ه)

 - . يل عقب يذلا همساب فرع يذلا دسلا دودسلا كلت نمو ةجاحلا نع ةضئافلا هايملا نزختو قرغلا

 راجحا عطق نم ديش .مدق ٠0" - ؟ه هعافترا غلبيو فئاطلا يرش ليم نيرشع دعب ىلع لابحلا

 اكهءا 8. لجوت سا لراك دسلا اذه ىلع رثع دقو .: دوس يبم ٠ نويلحملا ناكسلا هيمسيو . ةريبك

 . ةيندعملا اهدراوم نع اثحن ةيدوعسلا يف هتالحر دحا لالخ ١946 ةلس 1عذعطعلا
 (ةلئلعج, ان ظمماج العاسهيجتع !مكعدصتتممك طلعو» فنك ذص طع طتروت.“* ]هارومما هك العقم ظمداعمم

 كايتو ا!5.84. 1948. الو. 4 الوأ, الالب مم. 23-236. 81 مالاهلا

 هك



 كلذ دحاو صخش نم رثكا دي ىلع ذفن دق شقنلا نا اريبك الاوحا كانه نا مث

 . طبرلاو فورحلا ةباتك ةقيرط يف ةحضاو تافالتخال

 وه شقنلا اذه ناخ هللا ديمح هاري يذلا خيراتلا يف اضيا كشلا ىلع انلمحب ام نا

 هنا ىلا ريشي ام ىلا ايلاخخ (مسالاب دوصقملا هنا حصول اميف) ميرككلا ينلا مسا دورو
 .قاسو مانق ىلع نيكرشملاو نيملسملا نيب قدنخلا ةكرعمو صخالا ىلعو هللا لوسر
 ىلع تبث دف ءاهسالا كلت نوكت نا ادبا دعبتسملا نم سيل هناف رما نم نكي اهمو
 ميركتلا باب نم كلذو ةقحال ةينمز تارتف يف ةباحصلا ءالؤه دافحا ضعب ىديا

 . ليجبتلاو
 هفورح ةسارد نم حضتيف ( 48 حول ) ناخ هللا ديمح هأرق يذلا ثلاثلا صنلا اما

 ةديعب لاكشا نم ايف سيلو . "7 ةيدشارلا تاباتكلا فورح لاكشال ةبباشم ابا

 اهلاعتسا رمتسا دق فورحلا هذه لاكشا تناك ناو ةرتفلا كلتل فولأملا لكشلا نع

 ذا ناخ هللا ديمح مابتلا تراثا دق (دمحم ) ةملك نا رهظيو . 207 ةيومالا ةرتفلا ىتح

 تعد يتلا بابسالا دحا يه هذه نا برو . ""** (ًادمحم) سيلو (دمحم) تبتك
 هنا ريغ . ةيدمحم ا ةلاسرلا رصع ىلا ىرخالا ىه ةباتكلا هذه ةبسن ىلا ناخ هللا ديمح

 تاباتكلا يفرمتسا دق (ًادمحم نا) سيلو (دمحم نا) لاعتسا نا حضاولا نم

 00050 ةرخأتملا ةيسابعلا روصعلا ىتح ةيبرعلا
 ىهف اهبتحص يف نعطلا نكمي ال يقلاو نيدشارلا رصع نم انتاصو يتلا قئاثولا اما

 48 - مو اه 8م - 18) (ضر) باطخلا نب رمع ةفالخ نمز نم أدبت

 رخاوا ىلا عجري اهريخآو (م 540) ةرجهلل ٠١ ةنس ىلا عجري اهمدقا . 7 (م
 كلت لمشتو (م 560 /ه 40) (ضر) بلاط يبا نب يلع مامالا ةفالخ رصع

 .راجحأو ىدرب فئافلو تاكوكسم ةبوتكملا قئاثولا

 ةيمسر قئاثو اهنوكل ةيمهالا نم ةريبك ةجرد ىلع تاكوكسملا ىلع طخلا ةسارد نا

 ,(9) مقر لودج (3070)
 .(5) مقر كودج ع9

 مقصتلسلافط, طلت هجر كان 438. علالح)

 يف ةروشنملا ةيسابعلا روبقلا دهاوش تاباتك رظنا (10)
 لتباعإ نت قافامونع نعوعتما لم كاسعفع ةعمطع لن هلع. اع مةونرع 1936-1942.

 2.114 صا "١7 ض ا رخملا . بيبح نبا (180)

 ذي



 نم انتلاصو ام مدقا نم نا .ةريبك ةيانع هب ىنتعم ايف طخلاف . ةلودلا اهردصت

 اهرخخآو (م 54٠ ) ةرجهلل 7٠١ ةنس ىلا عجرت ("*”ةيبرع تاروثأم لمحت تاكوكسم
 ىلع ةيبرعلا تارايعلا ةلق نم مغرلا ىلعو .(م 550 ةرجهلل ١+ ةنس يث بورضم
 . ىبرعلا طخلا روطت ةسارد يف ةريبك ةيمها كش الو اه ناف تاكوكسملا كلت

 ةرايع امههالك لمخ نامهرد الصو (ضر) باطخلا نب رمع ةفالخ نمز نف

 ةنس ناتسجسب 2097 لوالا برض . هجولا نم ىنميلا ةيحراخلا ةهحللا ىلع (هللا مسب )
 4 حول ةلسلا سفن يف ىرين ربنب !'**' يناثلا برض اهنيب . ''*”"(18 حول) ه ٠ 4 هل و اما د الشلال كلك 00 نمل

 . (ذمهل

 عمو - 514 أه "5 0714) (ضر) نافع نب ناّدع ةفيلخلا نمز نمو

 ةنيدمب بورضم اه ١" ةنس يب خرؤم مهرد ابنم . مهارد انتلصو ةقكلاو
1 

 3 5 ليال ََ الضال إب
 بورشم ةنسلا سفن نم مهردو . م (ج م حول) (هكرب) ةملك اهيلعو يامل

 ممم ري ممانع) ٠ ةلفغمل'ا درقنلا « دوقتلا هذه ىلع تايمنلا ءالع قلطا دقل )18١(

 يف ةيبرعلا ةروثأملا هذب- طقف زيمتتو يبرعلا مكاحلا مسا لمحت الو ةيناساسلا دوقنلل رارمتسا اهنال
 ةماعلا ةيريدملا ثاعوبطم  ىلوالا ةعبطلا . ىضفلا هرجح هءازنك  جرفلا وبا دمحم . شعلا ) شماخلا

 ١9(. ص 1١5 ضص .2191/5 . قثمد ١- نيريط ةعبطم . فحاتملاو راثالل

 سم +015 مقر تح يئارعلا فحتملا (165)

 الايش ضرعلا طخ نم ١ ىلعو اقرش لرطلا طخخ نم 085 5٠١. ىلع ناتسجس عقت (085)

 ملص صدرئتمس. (نالطع: رح صىعصنقا نإ ةكسدمامفم  ةننصتختمنتا مظسرفا ةحاساأع ةماعلا

 كلمومريرهمطخ. امملمم | 9004. انما. لم. 1611

 .جلرز اتمصاع تناك ناريا يف ةيقريشلا تاعطاقملا سدا يعو

 لل فالعمع زمطصت 4 (ةثناورومعم نأ طع مسطكمدحسمتمت ('هنوعك, اصلح مكلاو' لدم ()جاندعل ]902

 م. تيححللا).

 ال هخبس اهضرا ةاره بونج عقت ةريبك ةيحان اهناب اهفصوف همجعم يف يومحلا توقاي اهبلا قرطت
 .(41 ص ا. 4 # جا .نادللا مجعم . ثوقاي) .لمج اييف ىري

 . سم 409/# مقر تحت يئارعلا ضحتملا (184)

 1مم سوامم. 01 هر كان. م. 195) . ارك رمش ىلع زاوهالا برق ىربت ربن عقت (186)

 كسلا جأ ]تهم كت معدن قارعلا ىلا يدوؤملا ليرطلا لع

 غ اج .نادلبلا مجعم . توفاي) .زاوهالا يحاوت نم دلب اهناب توقاب مجعم يت اهركذ درو دقو
 ١ عمال ص ما

 ,15 صاح ١8 ص .ريكلا . بيبح نبا عاقكز

 طخ م 0+ ىلع لايخألا بقا نم يفرشلا يلامشلا فرطلا يف مويلا اهيئارخخ عقت ةيناريا ةنيدم يرلا 49
 تمل معامل ال: نو كان جل اذ . امرشا لوطلا طخ نم ها را ءاو الاث ضرعلا
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 يف برض ثلاث مهرد مل . ''*07(د م حول) (دبج) ةملك هيلع اهسفن ةنيدملا يف

 نمو . 9 (ه مه حول) (هللا مسب) ةرابع هيلع ىريئربا ةنيدمب امشبأ اهسفن ةنسلا

 (هللا , مسب) ةرايع هيلع فكما ورم ةنيدمب بورضم دحاو مهرد انلصو مه 7#” ةنس

 ةنس 0155 روباشيب يف تبرض ةكركسم دوجو ىلا ةراشا تدرو اك 7( 94 حول)

 دجن مل اننا ريغ . "91 (كلملا ع هللا مسب) اهيلع ةرجهلل "1 وأ ةيرجه ١

 خيراتلا اذه يف نوكشي نيثحابلا ضعب نا امك. ةكوكسملا كلتل ةيفارغوتوف ةردص
 , 35؟*ايبسن ةرخاتم ةيلمز ةرثف يف اهعضو ىلا كرليعو

 حول ) ( هللا مسب ) ةرابع هيلعو ىرلا ةنيدمب برض مهرد انلصو ةرجهلل 5 ةنس نمو

 اذهب تيمس ايلا . ةيدمحملا يرلا ةئيدم مساو .ناسرخخ قيرط ةقاح ىلع»» اهناب يبوقعيلا ايف لاق تح
 .محرلا دبع نب رابحلا دبع ةيراحمل ناسارخن ىلا هجوت ل روصنملا ةفالخ يف اهزن يدهملا نال مسالا

 ةظرق يرلا حنتفا . ليلق ابيرعو مجعلا نم طالخا يرلا لهاو : ديشرلا دلو ابو . اهاتبو ىدزالا
 4 نيرشعو ثلث ةنم باطخلا نب رمع ةفالخ يف يراصنالا بعمك نب

 نم ةعومجم ىلع تدرو اك. هما ةتس دنم ةملاخلا ةيبرعلا دوقتلا لع يرلا ةنيدم مسا سشقن دقو

 دوُقن : مظاك رقاب اممج .ييحلا) . يناساسلا زارطلا ىلع ةبورضملا ةيمالسالا مهاردلا

 ص ا.ماوصمك-ه ١7844 ةئس هاروتكدلا ةحرد ايحاص لاث دعب عبطت مل ةلاسر . . ةقجاللا
 ل(اككل

 )١88( سم 1882 مقر تحت يئارعلا فحتملا .
 ايفا عى. ل.: معواماموسع هك اطع ميد -ةةكدم واقل عممك وب 1, ام. ل. 80.11١ (اذق)
 1طتل. م. 3. قلع 2. ما 1١2١ عمقع)

 اقرش لوطلا طخ نم *58 ر 3١ ىلعو الامث ىضرعلا طخخ نم الار 0 ىلع ورم عقت (191)
 (6نسءلمعأمم. 0: هم. كأم م. 188.

 روباي ) ةعبرالا ناسارخ ماسقا ىدحا يهو سراف يف ةيلاهشلا تاعطاقملا ىدحا ةمصاع تناكو

 ةكس اهب تبرض ايك يناساسلا زارطلا ىلع ةبورضملا ةيمالسالا ةكسلا ىلع اهمسا درو دقو ( خلبو ةارهو
 . ( 3109 ص . ةقجالسلا دوقن .رقاب دمحم . يبسحلا) ه 6 ةنم نم ءادتبا ةصلاخ ةيبرع

 رقد ل ؛ هو. كب ميك. لو. علال. هام 1. ن )١55(

 اقرش لوطلا طخ نم 0١" ر مهو الامث ضرعلا طخ نم ””4 ىلع عفت (195)

 تمر مونمم. (0.: هج. كا. 144

 .,روباس مساب تدرو ايك ءروياش هب» ةيسرافلاب بتكت
 (اكاواان ع ل.: ىف كقاقامودع هأ طع مريوط كمكدووتهم (هاوك جل »ىلا.

 مل 7 . نادلبلا مجعم . ثوقاي) . اهئانبب ماق يذلا روباس كلملا ىلا ةبسن مسالا اذهب تءاجو
 .(©8 صد
 1مم عمطو بدعم, ]الت ةلمصصقاعو عد اكطحلا(عو (نءاعممنس 51١ 5معوطصنتو ١917(

 1873م, 12, ةله. 75. اةتدلاع عمم لت هم كام 1

 طلق مب 12. )١56(
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 سفن هيلع روباشيب ةليدمب ه 75 ةنس يف بورضم مهرد اريخاو . '0(1ب 4

 (ج 4 حول) (هللا مسب) ةرابعلا
 مه غ١ - م1) ههجو هللا مرك بلاط يبا سس ع مامالا ةفيلخللا نمز نمو

 قحلفإ

 مم ةنس يف ابنم لوالا برق . مهارد ةثالث انتلصو .0'22(م وو0١ - 5

 ةنس يف يناثلا برضو . "2و 4 حول ) ( يبر) ةملك هيلع ناتسجس ةنيدمب ةرجهلل

 اما 0501١(037, حرل) (دمحم) ةملك هيلع 7”''2ناجريشلا ةنيدمب ةرجهلل 9
 (هللا مسب ) ةرابع هيلع أ" '””دنواب: ةئيدمب ةرجهلل 4١ ةنس يف برض دقف ثلاثلا
 عب حرز

 ةفالخ نمز ىلا عجرت ىرخا ةماه ةكوكسم دوجو ىلا تاراشا كانه اك 3

 سيق نب ديزي هيلإو ه "9 ةنس ىرلاب اهبرض (ضر) بلاط يبا نب يلع مامالا
 5 ةاكلا "0 (ج ٠١ حول) 010 (هللا يلو) يلع مامالا بقل اهيلع ينادمحلا

 نم دكأتلا انل ىنستيل دقنلل ةيفارغوتوف ةروبص هيف روشنم ثحب ىلا ءادتهالا عطتسن
 . ثحبلا اذهم رمالا قلعتي ام ردق ىلع ةرابعلا كلت نم ةدافتسالاو خيراتلاو ةءارقلا

 سم 1484 01 مقر تحن يئارعلا لحتملا (155)

 اهوازيع. ردق تفاماموسع نأ طع موك هوحدمماسم لوك مق, امم قالك )1. دك قليحفا

 ا؟ال 1ص - ذ5 ص .ريخملا . بيح نبا (ا9ؤ48)

 . سم 1017/4 مقر تحأ يقارعلا فحتملا )١149(

 . اقرش لوطلا طخ نم ”"ه ر 45و الامش ضرعلا طخ نم ”55 ر ألو ىلع ناجريشلا عقت )5٠(
 ممم ادرئا ممم: نم. تل. مل 1641

 . دوقتلا ىلع اليلق اهركذ درو نامرك ةعطاقم ةمصاع تناك
 اكمام لن هون كام. جالا[.

 - "ه0 اص ل8 "اج . ناذلبلا مهجعم . توفاب) . نامرك ةبصق يهو ناجريس توقاي ابنضيو

 .("هااضص

 سم 4017/8 مقر تحن . يلارعلا فحتملا (30)

 . اقرش لوطلا طخخ نم *[هلار 58 ىلعو الامث ضرعلا طبخ نم ”54 ر 8 ىلع ةئيدملا هذه عقت 2505

 رام صريامم, 0: هرج, كاعرج |94ت

 .(ضر) باطخلا نب رمع مايا ١ ةنس يف دنواب. ةعقو تناكو

 .(مكخ ص اء 85 25 اج .ناذدلبلا ةهجفم .ترقايز

 اكمام لم موب كلم مالا كمل 13. 11 ضرس 5١5(

 راد ةعبطم . ىلوالا ةعبطلا . ةيمالسالا ةيبرعلا دوقنلا روطن . هطاك رقاب دمحم .يىنيحلا (م.4)
 قلك سم .ا1858  دادنب . ظحاحلا

 حام لصفمم. خبط. ”ةيعلفممو لمع حانمتعو سلع !؟طلعحت اهيمدم مطل ؟كتلئالنإلل (؟8١5)

 ممااوعطما لمع حهياسطعم طامصوعواو للدعم. (ييفاادعطنالا. [ نتن. 1 8مك م. ةلملا



 سلويوثيس ةئيدم ىلا اهيسني تاكوكسملا ضعب 18731165 ركوو ًاريخا رشن دقو

 ةنيدملا هب ىمست تناك يذلا مسالا يهو ةدحاو ةملك اييلعو "2:7 56 طحمان5

 - ةكوكسملا هذه ركوو عجريو . "7 (د ٠١ حول) (نسيب) ةملك يهو برعلا دنع
 ةيمالسالا ثاحوتفلا نمز وهو ركبم يمالسا رصع ىلا - ةخرؤم ريغ اهنا مغر

 ةديحولا ةيبرعلا ةرايعلا لمحت ةكوكسملا هذه نأف هيلا بهذ ام حص ناف . "40 ىلوالا

 مسر ةقيرط يف ةنيب ًاقورف دجنالو . ماشلا دالب نم نيدشارلا رصع نم انتلصو يلا
 نمز ىلا عجرت يتلا ةيمالسالا تاكوكسملا ةيقب عم رمالا هيلع وه امع اهطبرو فورحلا
 . مهلع هللا يضر يلعو ناّمعو رمع ءافلخلا

 ءامسالا يضعب نم فلالا فرح فذح يف ةيطبنلا ةزيملا نا ةظحالملاب ريدخحللا نمو

 .(ناسيب) نم الدب (نسيب ) تبتك ذا ةيمسرلا تاباتكلا ىلع تقبط دق مالعالاو
 نم نيبرض كانه نا حضتي تاكوكسملا هذه ىلع يبرعلا طخلل انتسرد دنعو

 دراولا فلالا فرح ىلا اهلصا يب ناعجري امهالكو ( [4 ) فلالا فرح بورض
 نم ةماقتسا رثكا تاكوكسملا هذه يف فلالا نا الا |هبنيب فالخ الو سيسا شن يف
 قبس ايك ةيبرعلا ةباتكلا نا ذا . اذه يف ةبارغ الو .روكذملا شقنلا يف فلالا فرح

 ةحضاو فورحلا شقن يف ةيانعلاف . ةلودلل يمسرلا عباطلا تذختا تاكوكسملا يف انيبو

 . ةماقتسالا كلت بلطتت يتلا فورحلا يف ةماقتسالا ةلوقعملا اهصئاصخ نمو : ةئيب

 يمبنلا لصاللا ىلا ةريثك فورح نم هريغ لثم فلالا فرح عجرت نا اضيا يعيبطو
 . اقباس انب رم ايك ءرخاتملا

 ىريت رب مهرد يف امك نيسلا نانسا ىوتسم سفنب ةرات ينأي ءابلا فرح نا رهظيو

 يف ؛''”ةرجهلل 1 ةنس بورضملا ىريت رب مهردو "'"”ةرجهلل ٠١ ةنس بورضملا

 البواطعع, ل: م قاوامهمع هأتطع قيوط-ظرعمعتتمع هم طووه عمد (0مقلرزمل ©هاوق, انهلععفاط (1 ١ ؟)

 مموك. 0:امم0 1956, م. زال

 ناولالا رمس اهلهأ ةراح ةدلب . نيطسافو ناروح نيب يهو يماشلا روغلاب ندرالاب ةنيدم ناسيب (707)
 يف ةدراولا ناثثيب يهو .(784 ص . 8 1١ ج .نادلبلا مجعم .ءتوقاي) .روعشلا دعج

 (ا5ام, عل دجال درو -8ءزاطمإل» سلويوكيس - اسين مساب تقرع دقو .ةاروتلا
 الطلق مل ااا )5١4(

 لاب م حول ةيحكا

 اهم حول 6



 ىلع ةملكلا سفن يف رهاظ وه اك نيسلا نانسا ىوتسم نم ىلعا ةراتو ( مسب ) ةملك

 سو ةنس بورضملا ىرلا مهردو ؟''"ةرجهلل 4٠ ةنم بورضملا دنوابن مهرد

 .كلذ يف ةيساسا ةدعاق كانه نكت مل هنا رهاظلاو . !'''؟ةرجهلل

 ةملك ينف مالسالا لبق ةيبرعلا تاباتكلا يف ههماشي ام اندجو دقف ميملا اما

 امام هبشي ''7ناجريشلا ةئيدمب بورضملا ةرجهلل 4 ةنس مهرد يف (دمحم)

 يف ميما لكش كلذكو . "47 سيسا شقن نم (ةحلسم) ةملك يف ميملا فرح
 ةملك يف ميملا فرحي هبشلا بيرق "'*روباشيب ةنيدمي بورضملا ةرجهلل 55 مهرد
 فلتخت ميما فرحل لاكشا ةثالث كانه نأف كلذ عمو . ٠0" نارح شقن نم ( معب)
 نا دجن ذا . مالسالا لبق ةيبرعلا تاباتكلا يف فرحلا اذه هيلع ناك اع ثلا ضعب

 م ةنس ناجريشلا ةنيدمب بورضملا مهردلا يف (دمحم) ةملك يف يطسولا ميملا لكش
 ىلع ةيلهاحلا تاباتكلا يف هاندجو امنيب( .© 9١ لكشلا اذب, ناك "7 ةرجهلل

 ين( مل )ميملا فرحل رخآ الكش دجن كلذك ."'9( مص. ) طمنلا اذه
 ةرجهلل ١# مهردو ''؟!ناتسجسب بورضملا ةرجهلل ٠١ مهرد يف (مسب) ةملك

 ما شقن نم (هللا) ةملك يف ةيبتنملا ءاحلاب هبشلا بيرق وهف 2"! ىريت رهاب بورضملا
 وه اع ثلا ضعب فلتخي يذلا ميملا فرحل ثلاثلا لكشلا اما . ٠7"" يناثلا لاهملا

 مهردلا يف اك( ام ) هتيابن يث ريغص زورب روهظ وه ةيلهاجلا تاباتكلا يف هيلع

 1٠0 ةنسا دنواملا يف بورضملا مهردلاو 75” مه ةنم ىرلا ةنيدمب بورضملا
 3 ديو

 0 حول ةقللنا

 .باحك حول ١0

 أرح مول مكر
 باك حول (518)

 لج 1 حول (518)
 لال حول ل5

 ل١1 حول 190

 .(ب 5 حول) سيسا شقن يف (كلملا) ةملك يف اك (514)
 .(ب 0 حول) يناثلا لاهملا ما شقن يف (يرمع) ةملكو

 او حرا ىنكق)

 هام حول (110)
 .(اباال حول) يناثلا لاهخلا ما شقن نم لوالا رطسلا نم ىلوالا ةملكلا (7؟1)

 ب حول ةفقفإ

 00 مول ةقف#شإ
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 لوالا ةروصلا «نيتروص ىلع رهظ دق هنا ظحالن ءاهلا فرح ىلا انلقتنا اذاو

 ةروصلاو "47 ىرلاب بورضملا ه ١" مهرد يف (هكرب ) ةملك يف ارك( <« 0١ يهو
 ناتروصلا ناتاهو .ركذلا ةفنآلا مهاردلا مظعم يف ةرهاظلا ( م. ) يمه ةيناثلا
 يف لثمتت ىلوالا ةروصلاف « ةيلهادلا ةيبرعلا تاباتكلا يف اتلمعتسا دق اتناك ءاخا فرح

 شقن يف ءاملا فرح يف لثمتتف ةيناثلا ةروصلا اما : 2599 سيسا شقن يف ءاحلا فرح

 , 500 يلاثلا لايخلا ما

 يف بورضملا ه 7١ مهرد يف هدجن ذا : لادلا لكش ىلع ظوحلم روطت ٌأرطو

 ناجريشلا يف بورضملا ه 84 مهرد يفو . ا( 0 ىلا ) لكشلا اذبع ىرلا

 دق اوناك مالسالا لبق برعلا نا دجن امنيب . 0 بى ١ لكشلا اذه

 يطبنلا لادلا وه لوالا لكشلا .لادلا فرحل نيلكش اولمعتسا

 نمو 25507( -ج رز وه يناثلا لكشلا تاكو .( 789( 1 )0
 .ريخالا لكشلل اروطت اءاج ركذلا يبلاسلا نيمهردلا يف لادلا يلكش نا دقتعملا

 ىلع يتلا (يبر) ةملك يف اك( ل ) اينحنم الكش ءارلا فرح ذخا امك
 ءارلا لكش سفن لاعتسا ىلا ةفاضا .ء 22927 ناتسجسب بورضملا ه 8 مهرد

 يف هدجت اماذهو 9( دج ) اببرقت ةيوازلا داحلا لكشلا ىلا ليمي يذلا يلهاجلا

 . "55 ىرلا ةنيدمب بورضملا ه ١” مهرد ىلع يتلا (هكرب) ةملك
 ظوحلم رييغت اهيلع ارطي ملف فاكلاو ماللاو ءايلاو ميحلاك فورح نم ىقبت ام اما

 .مالسالا لبق هيلع تناك اع

 ةباتك اهنوك مغر اهماو تاكوكسملا يف ةيبرعلا تاروثأملا هذه ةباتك يف ظحالي امو

 حجم حول ةقفيخز

 .(ب ١ حول) (هحلسم) ةملك يف (519)
 .(باال حول) (هللا) ةملك يف (555)
 .(د ١ حرل) (ديج) ةملك يف اك (529

 .(أ ٠١ حول) (دمع) ةملك يف اك (5؟)
 ملك حول) دبز شقن يف (ودعس) ةملك يف اي (5159)

 .(ب ا/ حول) يناثلا لاهملا ما شقن يف (ديلقلا) و (ةديبع) يتملك يفو
 .(أ 7 حول) نارح شفن يف (دسفم) ةملك يف اك (30)
 هام حيل (5)

 5 عل ديز شقن يف (ورس) و (رب) و (وحرش) تايكلا يف اك (580)
 .(أ ا حرل) نارح شقت يف (ربيخ)و (رب) و (ليحرش) و

 جام حرلر 550



 ظفل مسا يف ةيفاضا مال دوجوك اهيف ةيئالما ءاطخخا نم لخت مل « ةيمسرلا ةلودلا
 مل نيشاقنلا ءالؤه نم ريثكلا نا ىلع لدي هناف ئش ىلع اذه لد ناو . "؟) ةلالجلا

 ملعت نا ىلإ اذه .هسفن طاطخلا ىلا ًأطخلا عجري ابر وا « ةباتكلا نونسحي اونوكي

 ايبلع حبصا يتلا ةجردلاب كاذنآ اعئاش نكي مل يمالسالاو يبرعلا ملاعلا يف ةباتكلا

 . يبمابعلا رصعلاو يومالا رصعلا ِق رمالا

 ىلوالا .(م 547 /اه ”717) ةنس نم ةخرؤم امهاتلك ر صم نم ناتيدرب انتاصو دقل

 ليلقلا الا اهتءارق نكمي يتلا تايلكلا نم ايف سيل , ١1(0*'! حول ) هصقانو ةريصق
 .(نيرشعو نيتنثا ةنس) و (يف) و (فصنو) لئثم

 هيقيرغالا نيتغللاب ةبوتكم هاش 8 ماستب لصو يهف (١١؟ حول) ةيناثلا ةيدربلا اما

 ةلماكو ايبسن ةليوط يهو . "57 يبرعلا لصالل ةمجرت اهنم يتيرغالا ءزحلاو . ةيبرعلاو
 اهصن

 هن[-]لا دبع ذخنا ام اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب ١

 انذخا سنها نم رزخلا نم هبحصاو "'””ريج نبا ؟

 .(أ 2 جول) ناتسجسب بورضملا ه 7١ مهرد رظنا (594)

 .(ج 8 حول) روباشيب ةبدمب بورضملا ه 55 مهردو
 ,(ه م حول) يريت رن ةنيدمب بورضملا ه 9١ مهردو

 ةعماسفمم. مما: "طع طووطاعم ها اتوننمو انمار نسرمرحك. اطبع اهنعص. نعاتس 1958. مجحلاا مذ, (؟؟*8)
 م. 220. مان

 ةممطصفمم. خياملاث ["مم طع اكامرلل نأ 4عوطتع "نمر, ماقلومرمأ مع, (ثهنعم ا!952 م. 5

 يف ةينطولا ةبتكملا يف نالا ةظوفحم يهو رصم يف داليملل 181/ا ةنس يف ةيدربلا هذه فاشتكا مت دق

 اطنل.. م. 3]1). 1( افهل) ةحول ووري مقر تحن زنير ةعومجم يف انيف

 ,(79 ص . قياسلا ردصملا ١ نيدلا حالص :دجنملا) هرييج» دجنملا اهارق 10

 ريما ناكو اردبو ةبقعلا دهش اياحص ناك ريبج نب هللا دبع نا ذا دجتملا ىلع طلتخا دق رمالا نا رهظيو

 نا رعاظلاو 7١( ص .4 مج . مالعالا . نيدلا ريخ : يلكرزلا) .اهيف دهشتساو دحا موي ةامرلا

 هللا دبع : يواخسلاو ينالقسعلا دنع هل ةمجرت تدرو يذلا وه ةيدربلا يف ريبج نب هللا دبعب دوصقملا

 هيبا نع ربج نب هللا دبع نب هللا دبع نع سيمعلا وبا هثيدح ىور . يندملا يراصنالا كيتع نب ريج نب
 ا داع ملسو هيلع هللا ص ينلا نا

 .م 1448 .اه م85 ةنس ىفوتملا رجح ني ىلع نب دمحا لضفلا يبا نيدلا باهش ٠ ينالقسعلا)

 /ه 1851 (نكدلا) دنحلا . ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجسم ةعبطم  ىلوالا ةعبطلا : بيذبنلا بيذهت
 159 ص .ءه ج 6م اؤ 04

 ٠ ةفيرشلا ةثيدملا خيرات يف ةفيطللا ةفحتلا . م 1445 اه 401 ةنس ىفوتملا نيدلا سمش . يواخسلا)

 ,ء؟ جل ام 1481/ - ه 171/5 ةرهاقلاب ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم + يقفلا دماح دمحم قيفحتو حيحصت

 ل  ةنس رصم حتفل تيهذ يلا ةيبرعلا ةببتكلا دئاق ناكر بج نب هللا دبع نا نامهورك ىريو 78١(. ص



 ريكألا ريقوبا نبا نفطصا ةفيلخ نمو رغصاللا [ريب]ق وبا نبا قرذت ةفيلخ نم *
 هاش نيسمخ

 يف هالقثو هبثتكو هنفس بحصا اهرزجا ىرخا هاش ةرشع سمخو رزهيإ نم 4

 نبا -[ب]تكو نيرشعو ؟"*نيتنتا ةنس نم لوالا ىدمج رهش ه
 ١ 5550 يدح

 : ةينمزلا ةرتفلا كلتل ةيبرعلا تاباتكلل انسح اجذومنأ كش الو ةيدربلا هذه ريتعتو

 ال اذه ناك ناو ةفلتخملا اهبورضب ةيبرعلا فورحلا عيمج مضت اهنا مث ةليوط اهنال
 , "1! ةلوهسب اهتظحالم نكمي يلا ةيئالمالا ءاطخالا ضعب دوجو نم عنمب

 ءاطلاو ءاحلاو واولاو ميخلاو ءابلاو فلالاك فورحلا ضعب نا هتظحالم ردجت امثو

 يتلا ةيبرعلا تاباتكلا يف هيلع تناك ام ىلع تظفاح ءاتلاو نيعلاو نونلاو مسيملاو ءايلاو

 . اهنم ةيقابلا فورحلا ىلع اسوملم اروطت ظحالي امك .مالسالا تقبس

 يف رهظ انيب ( > 5 د ) ابيرقت اتباث الكش ذْحتا دق الثم لادلا فرحف

 . "1 اقباس انب رم 5 ( >1 ) نيلكشب مالمالا تقبس يتلا شوقنلا
 , 19( و ر> ) ةيلهاجلا تاباتكلا يف ةطاسبلاب يحوي ءاهلا فرح ناك اهنيبو

 اهطسو يف وا 9*2 ةملكلا ءادتبا دنع كلذ ناك ءاوس ديقعتلا وحن لام دق انه هدجن

 لبق هيلع تناك اع احضاو افالتخا فلتخت الف ةيهتنملا ءاهلا اما . 4( ى )
 : "10 ماسالا

 .(ماك# - مكثكأر ع
 (توموطسفمم, ما معوض لع !ةنوجأل نأ معوطتع طقمرمت مم. 114-115.

 حول رظنا) ءايلا فرح لثمب يذلا نسلا نم ةيلاخو ادج ةحضاو ةيدربلا هذه يف (ربج) ةملك نا ايك

 ا
 الطله. م. 1141. .«نينثا» نامهورك ذاتسالا اهأرق معمر

 .(597 ص قباسلا ردصملا ؛نيدلا حالص :دجتملا) .«هديدح» دجنملا ذاتسالا اهأرق (4*7)

 رطسلا نم ةريخالا ةملكلا يهو ةيطسولا ماللا فرح نم (هللا) ةلالحلا ظفل مسا واخك 4
 يف عبارلا رطسلا نم رشع ةيداحلا ةملكلا (هالقثو ) ةملك يف ءاطلا فرح يف فلا ماللا لاصتاو . لوالا

 .(١؟ حرل) اهسفن ةبدربلا
 ناتيدربلا لقحو مالسالا لبق ةيبرعلا تاباتكلا لقح ء(9) مقر لودج (؟41)

 . سيساو ديز يشقن +٠ (5) مقر لودج (؟4؟9)
 نم ةعباسلا ةملكلا (اهرزجا) ةملك يفو . يناثلا رطسلا نم ةعبالا ةملكلا ( سنها) ةملك يف اك (545)

 (١؟ حول) اهسفن ةيدربلا نم عبارلا رطسلا

 .اهسفن ةبدربلا نم ريخالا رطسلا نم ىلوالا ةملكلا (رهش) ةملك يف ابك (؟44)

 .ناتيدربلا لقحو مالسالا لبق ةيبرعلا تاباتكلا لقح (9) مقر لودج (؟48)
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 ال نمنو كال ( ارا ) ءارلا لكش ةيدربلا هذه يف يازلا فرح ذخا دقل

 يف ذختي ناك هلا هقرعت ام لكف ةيلهاخلا تاباتكلا يف ىازلا لكش ناك فيك ملعن

 لكشلا ىازلا فرح ذا امبرو . 41"( ) ) يدومع طخ لكش ةيطبنلا

 ةقباسلا شوقنلا يف هنم جذاهن ىلا انراقتفا نم مغرلا ىلع يلهاحلا رصعلا ذنم ديدحلا

 ىرخالا فورحلا نم اريثك نا وه داقتعالا اذه ىلع انلمحت يذلا ببسلاو . مالسالل

 ضعب لاكشا ديحوت يف رييغتلا ضعب رهظي ةيدربلا هذه يفو . اهاكشا يف تدحوت دق
 ءارلا فرح لكش نا دجي ذا .ةيلهاجلا ةيبرعلا تاباتكل؛ يف هيلع تناك اع فورحلا
 لثمي ةيدربلا هذه يف لادلا فرح لكش حبصا امنيب . !"؟20اهيف لاذلاو ءارلا لثعي ناك

 .اذه انمويل لاحلا اذه ىلع رمتسا يذلاو (ا؟؟ة)!اعم لاذلاو لادلا

 ةيمالسالا ةيبرعلا تاباتكلا يف ةره لوال رهظيف يبتنملا نيسلا اما

 فرح نم لكشلا اذه فرعت مل برعلا نا ينعي ال اذه ناك ناو . '*00( سم )

 ةملكلا لوا يف دبز يف هنم برضلا اذه درو ذا .مالسالا لبق نيسلا
 نحف كلذ لعو 1 نع 50 ر نارح شقن يب اهطسو يلو 0( 507 0 5 0 ) : عا 4

 ةقياسلا ةيبرعلا تاباتكلا يف'افورعم ناك اذه ىبتنملا نيسلا فرح لكش نا ىلا ليمن

 .اهنم جذامن انلصت م ناو مالسالل

 لفسالا وحن دادتمالاو ةنويللا نم ئشب زيمتي الكش فاقلا ذخاو

 ىلع ةلثما انيدبأ نيب يتلا ةليلقلا ةيبرعلا شوقنلا يف دجن الو . 0( 4
 , 9040 ةيئانيسلا ةيطبنلا تاباتكلا يف هبباشي ام اندجو اننا ريغ .هنم لكشلا اذه

 هبشت يه يتلاو( ىإ ) ةلصتملا (ءاتلا) نيتدربلا نيتاه يف ةره لوال رهظو

 يتلاو ''*( ىل ) ةلصفنملا ءاتلا ١7( حول) ةيدربلا يف ترهظ اك . "'**'ءاحلا

 .(رزحلا) ةملك يف اك (؟545)
 . يطبتلا طخلا لقح )١(. مقر لودج (؟149)
 .(أ 7 حرل) نارح شقن نم (ليحرش) و (اذ) يتملك يف اع (514)
 .(١؟ حول) ةيدربلا يف (دبع) و (اذه) يملك يف اك (144)
 .(١؟ حول) ةيدربلا سفن نم يناثلا رطسلا نم ةعباسلا ةملكلا (سنها) ةملك يف اك (550)
 0 حول) .رشع ةثلاثلا ةملكلا (ودعس) ةملك (؟61)

 00 جول) يناثلا رطسلا نم ةساخلا ةملكلا (دسفم) ةملك (08؟)

 .(1؟ حول) ةيدربلا سفن نم ثلاثلا رطسلا نم ةنماثلا ةملكلا (قوذت) ةملك (1397)

 . ينانيسلا يطبنلا طخلا لقح .(5) مقر لودج (5804)

 .(١؟ حول) ةيدربلا يف ( ةفيلخ) ةملكو ١7(. حول )و ١١( حول) نيتدربلا يف (ةنس) ةملك ف ارك (195)
 .(هاش) و (ةرشع) ةملك يف اك (595)
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 ل حول) يناثلا لاهللا ما شقن يف ( حل ) ةلصفنملا ءاحلاب هبشلا ةبيرق يه

 ةلهاخلا تاباتكلا يف ةليوط ءاث تناك ةيهتنملا ءاتلا نا فورعملا ذا . "**(ب

 دق برعلا نا ىنعي ال اذه ناك ناو دعب اييف احلإعتسا رمتسا . 8*2( ئر )

 ايك دعب اهف ابنع كو ذا . ةيبنملا ءامسالا ةباتك يف ةدعاقلا هذه ىلع امود تظفاح

 , "80 ىرجمملا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف ةيبرعلا شوقنلا نم ريثكلا ةسارد دنع نيبتب
 يف ماجعالا ةرهاظ يهو ةدحللا لك ةديدج ةرهاظب نيتيدربلا اتلك تزيمت دقو اذه

 .مداق لصف ىلا اهتسارد ءاجرا انياترا دقو فورحلا ضعب

 تءاجف .ةيطسولا للالا فذح يف ةيطبتلا ةزيملا سفنب اهتالك ضعب تزيمت اك

 (ىدمج)و (هبئاتك) نم الدب (هبكك) و (باحصا) نم الدب (بحصا) ةملك

 .(ىداج) نم الدب
 ةحص يف كشلل ايجوم ىرن الف (١؟ حول ) ةيدربلا هذه خيرات ىلا انلقتنا اذاو

 يتلا (بتكو) ةملك نا نم مغرلاب . (نيرشعو نيتنثا ةنس) وهو اهب ليذملا خيراتلا
 ىرخا ةيدرب دوجو ىلا دوعي ال داقتعالا اذه 3 ببسلاو . امان ةحضاو ريغ هعبتت

 قرطنلا قبس يثلاو ةنسلا سفن نم ةخرؤمو ةيباتكلا صئاصخلا يف اهبباشت ١١( حول)

 يذلا فورعملا يندملا يراصنالا يباحصلا ريج نب هللا دبع مسا ْنا لب . بسحف اييلا
 ."”اهيف درو دق مالسلا هيلع يبنلا رصاع

 وهو (م 548 / ه 58) ةلس نم خرؤم شقن خيراتلا يف نيتيدربلا نيتاه يليو

 ريغ . "60 صربق يف ةسينك طئاح ىلع فشتكا هنا ليق . تباث نب ةورع ربق دهاش

 يف اهانلذب يتلا يعاسملا مغر هل ةيفارغوتوف ةروص ىلع لصحن نا عطتسن مل ضسألل اننا
 يف ءاج ام الا مهللا شقنلا اذه ةءارق ىلا انيديا نيب يتلا رداصملا رشت لو . ناشلا اذه

 , 239م 1881 ةنس ةرهاقلاب عوبطملا ةيبرعلا تاباتكلا لجس

 .(ديبع) ةملك يف اي (19)
 .(أ 2 حول) نارح شقنو (ب 5 حول) سيسا شفن يف (تنم) ةملك ين اي (89)
 البام(, نب تقلفامهمع نعمعمدا ةاودمع مهطع كن نفاع. لم لمع 436. ؟هررع 0نونمضعسع ماب (؟859)

 500 : يواحلاو ينالقعلا دنع هل ةمجرت كانه (؟00)

 ,ا57١ ص م حج « بيذبتلا بيده ٠ ينالقسعلا

 .9ى١ ص .5 ج . ةفيرشلا ةنيدملا خيرات يف ةقيطللا ةقحتلا , يواخلا

 البام .. ن١ ه6ممرمتماعع "طعمطماموأونع ان" ةجاوعفداطتأع قةعقطع. 70مم عمولات. م. 5 (ككخر

 قامو. نر: عمعازن اذامصتع 1ممعفمءممص !العمع [ةنأ ذم غطع طاترفم لمامعمفأ هأ طلاعقع ظمواععم ؟انل165

 زو. 4. الا. نال. مب 240

 زلم, نان همي كلب مم ([555)
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 دهاشلا صنو

 نيرشعو عست ةنس ناضمر رهش يف قوت تباث نب ةورع ربق اذه - هلمسب ٠«

 يلا (ةرجهلل ) ةملك دوجو وه صنلا اذه ةباتك بولسا يف ظحالي ام مها نم نا

 اهنم ةيمسرلا ةيمالسالا تارثفلا ةفاك يف ةيبرعلا شوقنلاو تاباتكلا عيمج يف اهدجت م
 ةصاخ . ةحيحص صنلا ةءارق تناك نا ىردن الف كلذ ىلعو . !٠4" ةيمسرلا ريغو

 ينأ صتلا اذه خيراتل ةقباسلا ةنسلا يف نيملسملا دي ىلع مت دق ناك صربق حتف ناو

 0(م 5448) اه 18 ةنس

 . ةيبرعلا تانودملا يف تباث نب ةورعل ةمجرت دجن ملو اذه

 297 ناوسا رباقم يف(" يراوهلا نسح لبق نم فشتكملا (م +81 راه 81) ةنس
 رولا يرجحلا ريخ نب نمحرلا دبع ربق دهاش خيراتلا يف صنلا اذه يلبو

 5016.م 5١ مقر تحأ ةرهاقلاب يمالسالا نفلا ضحتم يف مويلا ظوفحم وهو 1

 .(18 حولز
 ينالا وحنلا ىلع تءاج رطسا ةينام صنلا ماوقو

 و2

 ريقلا اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب ١

 اطل مب م 55

 .(ةرجهلل) ةملك ىلع ايف رثعا لف روبقلا دهاوش عيمج ىلع تعلطا دقل (514)
 ا

 التم نت (اهاملمووسع فمع لس خؤسدمم خمعهطع لبي لمع ان (”متمع. "المروع اةنيافعمم | اف ة6-

 ةكسصع انتدتعمم | 942

 ملسصسفمإل 4: (ماهادرينع (نءصفعمأل كلب ا؟اسجعع قطع تقلتع الم تمتع, "اممم "نصنع |9433

 "سمع ']رمتزاسوم ١9159

 ةنس دعب ىفوتملا يسابعلا بتاكلا حضاو نبا بهو نب رفعج نب بوقعي يبا نب دمحا . يوقعيلا (؟78)
 1355 ص ا. 5م م1459 له 1804 توريب راد ةعبطم . يبوقعيلا خيرات ءم 4 مها

 جل 2194144 . ةيرصملا ةضبلا ةعبطم . ةيناثلا ةعبطلا . يبمايسلا مالسالا خيران . نسح ميهاربا نسح

 199 صاد.أ

 ١١. ص . طخلا ةلامر .دمحا .اضر (555)

 ةسمخلا نورقلا يف رصم يف راجحالا ىلع ةيقوكلا تاباتكلا روطت يف ةسارد . ميهاربا . هعمج (؟77)

 ١"7١. ص .1959 . ةرهاقلا ةماعلا ةعبطملا . ةرجهلل ىلوالا

 . 199١ ص .ردصملا سفن . ميهاربا . هعمج (514)

 الكفل



 هل رفغا مهللا "7 يرجحلا "9ةريخ نب نمحرلا ديعل
 هعم (""10انئاو كنم ةمحر يف هلخداو

 بتكلا اذه أرق اذا هل رفغتسا

 اذه بتكو نيما لقو
 الا ىدمج يف بتكل
 و | ىدحا ةنس نم رخ

 ةفاسملا ةاعارم مدعو ماظتنالا مدع نم شقنلا اذه يف هظحالن امم مغرلا ىلعو

 بتاكلا نا دجن . هيف فورحلا ضعب نيب حضاولا جزملا ىلا ةفاضا رطسالا نيب ةلوقعملا

 يش عم ةيلهاملا شوقنلا يف عبتا يذلا طمنلا سفن ماع لكشب ةباتكلا يف عبتا دق
 .فورحلا كلت ضعب يف روطتلا نم

 ةيبرعلا شوقنلا يف هيلع ناك ام ىلع اظوحلم اروطت الثم لادلا فرح يب ظحاليف

 هالعا يف لئام وا يدومع طخ ةفاضاب انه زيمت يذلا يلهاخلا رصعلا ىلا عجرت يبلا
 , "99 ةيلهاجلا تاباتكلا يف ههباشي ام دجن مل يذلاو 7( ى)

 اهلكشب ةيلهاحلا شوقنلا يف تدرو يتلا ةروصلا سفن ءاحلا عبتا دقف كلذك

 ةملكلا ءادتبا دنع اهل ديدج لكش .روهظ ىلا ةفاضملاب ( ك4 ١ ييتنملا
 (م ه78) سيسا شقن يف ةثدتبملا ءاملا نع فلتخي يذلاو ( رك© )

 يف اهتليثمب اهتنراقم نكمي الف ""*( ره ) ةيطسولا ءاحلا اما .""902( 6 )
 .اهنم جذامن لوصو مدعل ةيلهاحلا شوقنلا

 انآ ام مي

 عا ا لف

 .؛دلخخو هللا ديمح اهأرق (؟559)
 (لكتودتلدلادط, زل: يومم معقوطتع ![مدععامازودك هآ 1ةقعلاوقلال هك طع عهرار العدد هلل زانزعوط

 اكادصتع تنافترع, !لررلعفطقلا 2عععوم 1939, انو. كي الما اعللا 1. 2) 1

 يزاجح ةعيطم ١ ىلوالا ةعبطلا : يفوكلا طخللا ٠ فسوي دمحا) «ىريخلا» دمحا فسوي اهارق (؟070)

 ١١. ص :لوفالا ةلاسرلا ءم #1١48 /ه ١8١ ةرهاقلاب

 قللوستشدلاهطم !ق: هج. هيب 5ل.2) ءنياون تأرق (ا0/)
 الالفعأ, 0. مكجعم ماع ةطعمصمامعتونع 2 'عمنؤعةمطنع 3معوطع. هرم طعن مثل

 #١7 ص .قياسلا ردصملا ,ميهاربا ءةعمج) .«اتناو» تأرقو

 . عيارلا رطسلا نم ةثلاثلا ةملكلا (اذا) و . ثلاثلا رطسلا نم ىلوالا ةملكلا (هلخداو ) يملك يف اك (؟7)
 .(1 عول)

 .مالسالا لبق ةيبرعلا تاباتكلا لقح (؟) مقر لودج (775
 . سيسا شن لقح (؟) مقر لودج (1؟74)
 .(17 حول) ه ١# دهاش نم يناثلا رطسلا نم ةسدالا ةملكلا «مهللا) ةملك يف ا (707)

 لا



 ةريبك ةيمها واولا سار ريودت رعب مل بتاكلا نا واولا فرح ىلع انتاظحالم نمو

 3 صعب ند وا ثلثم وا ءهبرم نايحالا يضعب يو رودم لكشب رهظ دق فرحلا اذه سار نا دجنف
 نفث * ءظتنم ريغ لك 3 دخلا د 2

 يديلفتلا لهاجلا هلكش ىلا ةفاضا دجل ذا فاحلا ِ دفيسب يرحل رهظو «دلتت <ش !|! هةفاغ 3 واللا 0

 مجححو بسانتي ال ليوط يدومع طخب لوالا زيت . نيرخآ نيلكش ( طا )

 درمعلا كلذ نم الاخ رخآلا رهظ ليب (“٠6 اما و هن فرح

 أمك ءايعالا ضعب نم فلالا فذح يف ميدق

 ءاتلا مادختسا يف رارمتسالا كلذك . (نيثلث) و (ىدسجر و ( بك

 رقللا يف ترهظو قبس يتلو ( تنسو لثم ةئلؤملا ءايسالا رفعت 0 يف ةليوعلا

 يذلا فالتخالا كلذ يف م ائيش كلذ يف هلا ريغ
 يف شنب ناك أمناو اقالطا ةباتكلا نسحت نكي مل شاقنلا نأ ىلا نامورك هيلا راشا 9 7 ا 20 2006 5 1

 خاسنتسا يف شاقنلا يطخب دقف كلذ ىلعو طاطخلا لبق نم هيلع مسرب ام رجحلا

 م اذه . ةيباتكلا لوصالا هله ةجيتن يصالا صنلا يف هيلع يه أع فورخلا ضعي

 .(1 حولر دهاشلا سفن يف (اناو) و (هلخداو)و (لقو) و (بتكو) تالكلا رظنا (905)
 .دهاشلا سفن نم كلاثلا رطسلا نم ةعبارلا ةملكلا (كنم) ةملك يف (0707)

 .دهاشلا يسمن نم سدالا رطسلا نم ىلوالا ةملكلا (بتكلا) ةملك يف امر

 0 3 حز تارح شقنو (ب 5 حرل) سيسأ شقت ف (ع(تسم) ةملك ىالقز

 ىييطصستسممل مع قيهطتكءطع طئلغسوموطتع "ككل !!. مب ا (اخح)

 ل



 ةباتكلا نقتي نكي ل هسفن بتاككلا نا يف لاّيحا كانه ناف ىرخا ةهج نمو . ةهج

 ناوا اقبقد اطبض رطسالا نيب تافاسملا طبضي نا هذه ةلاحلاو عطتسي لف . امات اناقنا

 نيب تافاسملا فالتخا ناك امبرف كلذ عمو . دحاولا فرحلل ةدحاو ةروص انيطعي

 نم ىقبت ام نا عبارلا هرطس نم ىبتنا نأ دعب بتاكلا دجو ذا يعيبط دج رطسالا
 ايز ىلع لمعف ةباتكلل صصخلملا حطسلا نم ىقبت ام ىلا ةبسنلاب ةليلق صنلا تالك

 اذه نا عقاولاو . ىرخا ةهج نم تابكلا ف مجح ريبكتو ةهج نم رطسالا نيب ةفاسملا
 بلاغلا ناك ناو يبسابعلا رصعلا نم انتلصو يتلا روبقلا دهاوش يف ةرثكب ظحاللي رمالا

 مث رطسالا نيب ام دعابت عم ايبسن ع بتاكلا ادبي نا . سكعلا ايلع

 .ءابتنالا نيقنلا براق الك رطسالا نيب ةفاسملا قيضتو تاهكلا رغصت

 شقنلا اذه رابتعا نكمي ال هنا لابلا نع برغي ال نا يغبليف د نم نكي اهمو
 اصخخش صخب دهاشلا نا ذا . ةينمزلا ةبقحلا كلتل رجحلا ىل اع ىششنلل ازاتمم ار

 وا زاجحلا يف هراشتنا لثم رشتنا دق اهيف يبرعلا طخلا دعي مل ةقطنم نمو فورعم ريغ

 تعبتا يبل ا لومالا ةسارد يف و ةريبك ةيمها ى ثقنلا اذهلف كلذ عمو قارعلا وا, ماشلا

 نم ريثكلا نا دجن ذا .ةيلهاج شوقن نم 0 اهتنراقمو ةيبرعلا فورحلا ةباتك يف

 لثم .٠ مالمالا لبق ةيبرعلا فورخلا مسر يف ةعبتملا لوصالاب تظفتحا دق هفورح

 ءاغلاو نيعلاو نيسلاو نونلاو ميملاو ماللاو ءاخلاو واولاو ميحلاو ءارلاو ضلالا فرح

 هيلع تناك اع ابنم ةيقابلا ةيققبلا ىلع ارط اروطت دجن اك . ةليوطلا ءاتلاو ءارلاو فاقلاو

 , "897 ةطوبرملا ءاتلاو فاكلاو ءاحلاو لادلاك ةيلهاخلا يف

 7١ ينس نيب ةعقاولا ةينمزلا ةرتفلل عجرت يتلا ةيمالسالا تاباتكلل انتسارد نمو

 نا حوضوب نيبتي ةيلهاخلا ةيبرعلا تاباتكلاب اهتنراقمب مث (م 50 - ١54ه - 4٠
 اما « ةيلهاخلا يف ةفورعم تناك يتلا اهسفن يه ةيمالسالا ةيبرعلا فورحلا مظعم

 انيب نا قبس امك ءاتلاو ءاحلاو لادلاو فلالا يهف روطتلا نم يش اهيله أرط يتلا فورحلا

 ةيلهاحلا ةيبرعلا تاباتكلا يف اهلباقي ام دجن مل نافرح الا كانه سيلو . لصفلا اذه يف

 حول) ( .صح ) نيتيدربلا يف ةره لوال رهظ دق داصلاف . (داصلاو ىازلا) امه
 ا يف هظحالن ل ذا . لكشلا اذه داصلا دخلا ىتم ملعن ال نحنو (1 لو

 , 2807( مر“ ) نيبراقتملا نيلكشلا نيذهي الا ةيطبنلا

 اه ١ ريق دهاش لقحو مالمالا لبق ةيبرعلا تاباتكلا لقح (؟) مقر لودج (؟١8)

 . يطبتلا طخلا لقح(1)مقر لودج (585)



 (11؟ حول) ةليوطلا ه *1 ةيدرب يف هيلع لاثم لوا رهظ يذلا ىازلا فرح اما

 , 559/0 ) ءارلا لكش سفن ذخا دق هناق

 . ةيلهاجحلا تاباتكلا يف هيلع ناك اع لاذلا لكش مسر يف فالتخا رهظ هنا الا
 فرح لكش حبصا اهنيب "5 ( نر لاذلاو ءارلا لثمب ءارلا فرح لكش ناكذا

 , 2*5( كاز لاذلاو لادلا لثمي ةيمالسالا تاباتكلا يف لادلا

 نيبو اهني قرفلا حيضوتل فورحلا ضعب يف ماجعالا اضيا ةرم لوال كلذك رهظو
 حول)و ١١( حول) ه 5” يثيدرب يف هاندجو ام اذهو مسرلاب اه ةيباشملا فورحلا

 .دعب ايف الصفم ماجعالا نع مالكلا يقأب فوسو .( ١

 فلالا فذح يف ميدقلا يطبنلا بولسالاب ظافتحالاب برعلا رمتسا دقو اذه

 و (نيثلث)و (ىدمج )و ( نسيب ) لثم ةسلنكلا طسو يف هعوقو دنع ءامسالا ضعب نم«

 .خلا ....(هبثتك) و (بحصا)و (بتكلا)
 تاكوكسملا ىلع (هللا مسي) دوجو امه ةظحالملاب ناتريدج ناترهاظ كانهو

 دهاش لعو ( ١١ حول) ةليوطلا ةيدربلا ىلع ( ميحرلا نمحرلا هللا مسي)و ةيمالسالا

 حول) و ١١( حول) نيتدريلا ىلع ىرجفلا خيراتلا روهظو *١(. حول) ه ١# ربق
 هباتكلا حتتفا نم لوا نا ىور دقف ىلوالا ةرهاظلا اما . هسقن ربقلا دهاش ىلعو ١(

 بتكف اهكرت مث (مهللا كمساب) بتكي ناك دنا ذا ( هيَ :م) مظعالا لوس هكا وه ابد

 نمحرلا هللا مسب) بتك مث اهكرتف ( نمحرلا هللا هيرب يح تنيك مف (هللا مسي )
 تحبصاف . "49 ةعركلا ةينارقل لإ تايالآ يف اهم لك دورو بسحت كلذو ( ميحرلا

 . مهتاباتك يف ثوملسملا اهعبتا ةنس

 لي نومضملا ثيح نم ةديدج نكت ملف شوقنلا خبرات يهو ةيناثلا ةرهاظلا اما

 مكح ينسب خرؤت طابنالا تناك ذا .خيراتلا ةيعون ثيح نم ةديدج ايما

 نب رمع ةفيلخلا نا الا . 34 ليفلا ماعب خرؤت برعلا تناكو "97 مهكولم

 .ناتيدربلا لقح (1) مقر لودج (؟85)
 0010 حول) نارح ضقت يف (اذ) و (ليحرش) يتملك يف اك (144)
 "١(, حول) ه ١# رق دهاش يف (اذا) و (هلخدا) يتملك يف ايك (؟86)

 .(14 ص ع باتكلاو ءارزولا .يرايشهجلا (58)
 ةئماثلاو ةعباسلاو ةسدالاو ةماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا ةملكلا عوطبن كلم تئرهل تسو نيثلث تنس) (141)

 .(4 حول) ميدقلا يطبلا شقنلا نم عباسلا رطسلا نم

 7١. ص . باتكلاو ءارزولا . يرايشهحلا (784)

١ 



 عبس ةنسل مرحم رهش يف كلذ ناكو ىرجفلا خيراتلا لاعتسا ررق (ضر) باطخلا
 , 550 ةرجهلل رشع ةينامت وا ةرشع

 تشقن ىلا ةداملا فالتخا نا ركذن نا لصفلا اذه متنخن نا لبق انب ردحي

 روهظ نم مغرلا ىلع ةباتكلل ةيساسالا صئاصخلا يف اليلف الا رثؤت مل ةباتكلا اييلع
 يف انل حضوت ام اذهو ةداملا مكحتل ةجيتن فورحلا ضعب لاكشا يف ةنويللا وا ةسوبيلا

 ربق دهاش يفو هيرجه ؟1؟ ةنس يتيدرب ينو ةيمالسالا تاكوكسملا يف فورحلا لاكشا
 يف ةطيسبلا تافالتخالا نا يف لوقلا نم عنمي ال اذه ناف كلذ عمو . ةيرجه 7١ ةنس

 تنود يتلا ةعرسلا وا ةراهملاو ةيانعلاب ةريبك ةجرد ىلا ترثات امبر تاباتككلا كلت ءادا
 تاطالتخالا كلت دوجو يف ةقالع ةيسفتلا بتاكلا ةلاحخل نوكي نا لمتحملا نمو .اهف

 .رسيو ةلوهسب اهتظحالم كردملا ثحابلل نكمي امم ةفيفطلا

 5١. ص ءردصملا سقت . يرايشهجلا (589)

1١1 









 ءافلخلا نمز ةيقيرفا لامش ةقطنمو رصمو قارعلاو ةيروس حتف نيملسملل مت دقل
 تلقن (ضر ) بلاط يبا نبا يلع مامالا عبارلا ةفيلخلا نمز ينو . 07 لئاوالا ةئالثلا
 رعب غلا نيرمأب صاقو يبا نب دعس اهرصم يتلا ةئيدملا . ةفوكلا ىلا ةمصاعلا

 ةيبرعلا شويحلا تلخدو ناريا برعلا حتفو . 7 (م 78) ه /١1 ةنس باطخلا نب

 مان ل كل ب "550 )ه ++ ةنس ةاره

 كلذ دعب ةفالخلا تلقتناف . 22ه 4٠ ةنس يف (ضر) يلع مامالا لتق نا ناكو
 55 ١لاه 188- 10) ةيومالا ةرسالا مكح سسؤم نايفس يبا نب ةيواعم ىلا ليلقب

 للم 714 -

 داليب 6 قشمد ىلا ةفوكلا ن ١م ةفالخلا ركرم لقن نا ةيواعم لايعأ لوا نم نا

 زينربلا لابج ىلا تدتماو اريثك ةيبرعلا ةلودلاب# ةعقر تعستا ديدحلا رصعلا يفو . ماشلا

 ديت دق. 6اقرش ث نيصلا دودح ىلاو ًايرغ يسلطالا طيحملا يطاشو اينابسا لاهش يف

 راد ةعبطم . يركف دمحا ميدقتو ةعجارم . ىسيع دمحم دمحا ةمجرت ؛ ةيمالسالا نونفلا . دناعد (1)

 .18 ص .م 19444 ءرصمع فراعملا

 .؟1486 ص .ه ج .كولملو لسرلا خيرات « يريطلا (؟)
 540 ص . 8 .1 ج .نادلبلا مجعم . ثوقاي) رهشا ةئسو رشع عبرا ةنس ةفوكلا ريصمت نا ليقو

 . توقاي) . اه ١14 ةنم لبق اكاه 14 ةنم يف نيماعب ةرصبلا دعب ترصم اهنا ليق امك(١754 ص -

 ةفوكلا تيمس ليقو ٠ ءارذعلا دخن موق اهيمسيو .(775-- 555 ص . م .4 ج .نادلبلا مجعم

 ينا رمع ىلا بتك ةفوكلا دعس لزن امو (57 ص . مل 4 ج .نادلبلا مجعم . توقاي) . اهترادتسال

 ركذو ١14856( ص 6 ج . كولملاو لسرلا خيرات : يربطلا ) تارفلاو ةريحلا نيب الزنم ةفوكب تلزن دق

 ١45(. ص ا“ ج ؛ردصملا سفن : يريطلا) . نيطلتخم لمرو ءابصخ لك ىلع قلطت ةفوك ةظفل نا
 .14 ص . ةيمالسالا نونفلا . دئاعد (*)

 ١9). صال ١1 ضص .ريحملا .:بيبح نبا (5)
 ةعبطم ٠ ةيناثلا ةعبطلا : يعاّمجالاو يناقثلاو ينيدلاو يسايسلا مالسالا خيرات ٠ نح مهاربا نح نح (ه)

 ,517؟ ص ا ءا) مج 218448 . ةيرصملا ةضيلا

 قشمد تيم ريسلا لها لاقو .اوعرسا يا اهئانب يف اوقشمد مهنال كلذدب تيعس ماشلا ةبصق قشمد (56)

 نب قشامدب تيع< ليقو يلكلا نبا لوف اذهف حون نب ماس نب دشخفرا نب كللام نب يناف نب قشامدب
 .ديلولا نب دلاخخ ةدايقب ه ١4 ةئس نوملسملا اهحتف . قشمد داعلا تاذ مرا ليقو .ناعنك نب دورمن

 .هؤ0١ ص - همال ص . 8 غ5 ج .نادللا مجعم .توقايز

 ) )1٠ص . ةيمالسالا نونفلا . دناميد 18.

1١ 



 هيلع ناك ام سكع ةيويئدلا ةايحلا ىلا ماع لكشب نيملسملا فارصناب رصعلا اذه

 . 4*فرتلاو خذبلا ةريبك ةجرد ىلا برعلا بنجت ثيح يدشارلا رصعلا يف لاخلا

 ناكو . ةفرخزلاو ريوصتلاو تحنلاو طخبلا ىلا برعلا لام اك ةيراعملا نوئفلا تمدقتف

 نم ميهيلع ذملتت نميو 18 ةحوتفملا مالا عانصو نيئانفب مهرما لوأ اوناعتسا دق برعلا

 5 مهسفنا برعلا

 نا نيبتي . ةينمزلا ةرّتفلا كلن ىلا عجرت فحتو نابم نم انيلا لصو ام ةسارد سو

 نونفو . ةهج نم ةيطبقلاو ةيروسلا - ةيطنزيبلا نونفلا نم احيزم ناك كاذنا نفلا
 رصانع نم برعلا دنع ناكام هيلا افاضم : ىرخا ةهج نم قارعلاو ناريا يف سرفلا
 . يبرعلا طخلا اهمهأ نم امبر يتلاو مالسالا حورب ةبوشم ةينف

 فحتلاو ةينبالا ىلع تدجو يتلا ةيباتككلا شوقنلا نا اهب ملسملا رومالا نمو
 ءانبلا سسؤم وا فحتلا بحاص مسا تابثا امئاد اهب دوصقملا »» نكي مل ةفلتخملا

 نينانفلا نا لب . ةفولأملا تارابعلا ضعب وا ةينارقلا تايالا ضعبب كربتلا وا هخيراتو
 نككي ملف كلذ عمو . 7٠0" ةفرخزلا رصانع نم ًايقيقح ًارصنع ةباتكلا اوذْختا نيملسملا

 دقف اهريغو فحتلاو رئاعلا ةفرخز يف ةباتكلا ىلا ءوجللا ىلع لمع نم لوا نوملسملا
 ام ردقب ةفرخزلا يف طخلا مدختتسا نف كانه سيل هنا ريغ .نوينيصلا كلذ ىلا مهقبس

 كلتا اهريغ سس حلصا تدحجو ةيبرعلا فورا نا يك 017 يمالسالا نفلا هيون با

 اوضرفي نا يف اوحلفاو برعلا نا فورعملاو . طاسنناو ةماقتسا نم اهيف اب ضارغالا

 كلت ىلع ءاضقلا يف اوحلفي مل نيح مهناو اهوحتف يتلا ميلاقالا مظعم ىلع مهتغَل

 نا اوعاطتسا وُ تناد يلا دالبلا ضعب يف بعشلا تاقبط لك يف ةيموقلا تاغللا

 يف ىبرعلا طخللا رشتنا اذهو . ىبرعلا طخلاب اهتغل ةباتك ىلا دالبلا كلت اولمحت

 . 3” اهلك ةيمالسالا ةيروطاربمال'
 ام ةسارد انيلع بنرتي ةينمزلا ةرتفلا كلتل يبرعلا طخلا فورح لاكشا ةساردل

 ص م 19948 رصمتب داّيعالا ةعبطم . ةيمالسالا نونفلا يف مسرلا ةذئاسا داحتا : دمحم يكز : نسح (4)
 نحل

 . ةرهاقلا ةعماج بادالا ةيلك ةلمب . نونفلا نيب يمالسالا نفلا ةناكم هزيزعلا ديع دمحم . قوزرم (4)
 1١١07. ص اءا اج ءلؤ م /لو65

 )٠١( ص . ةيمالسالا نونملا يف مسرلا ةذتاسا داحتا ء دمحم يك .نسح 4".
 ) )1١ص .اؤهف - 1981 ةنسل . يمالسالا نقلا يف تارضاحم .دمحم يكز .نجح 07".

 ."8 نص - "ال ص .ردصملا سل (17)

 ليلا



 داوملا فالتخا رثأو ايف قوذلاو ندمتلا رثا ةظحالمو شوقن نم ةيومالا ةلودلا هتفلخ

 كلذو ةغلاب ةيانع طخلا اولوا دق نييومالا ءافلخلا نا فورعملا نمو . اهيلع تبتك يتلا
 ةباتك يف هلاعتسا يف ما فحتلاو رئاعلا ىلع ةباتكلا يف ءاوس هيلا ةساملا مهتجاحل

 . دوقنلاو تالسارملاو نيواودلاو فيرشلا فحصملا

 رصعلا يف ةيبرعلا فورحلا اهيلع تحبصا يتلا لاكشالا ىلع فوقولا ضرغلف
 يلا ةينمزلا ةبقحلا ىلا دوعت يلا شوقنلا نم ةريثك جذامنب ةناعتسالا نم دبال , يومالا

 مث دوقنلا اهمها نم امبر ةفلتخلم داوم ىلع ةلثمم انيلا تلصوو ةلودلا كلت اهنشاع

 . جيسنلاو فزخلا يف لثمث اهنم ردانلاو ساحنلاو جاجزلاو ىدربلاو ءاسفيسفلاو رجحلا
 الو دعاست اهيلع تنود يتلا داوملا فالتخاو انتلصو يتلا ةيباتكلا شوقتلا ةرثك نا

 . يومالا رصعلا يف يبرعلا طخلا روطت عبتت ي كش

 نا نود لاعتسالا ديق ترمتسا ةيبرعلا فورحلا ثلث يلاوح نا انتسارد نم حضتي

 ماللاو ءاتئاو ءافلاو فاكلاو ءايلاو واولاو ءابلا يهو + ظوحلم روطت اهلع أرطي

 تناك اع ءئشلا ضعب تفاتخاف روطتال تعضخ دقف فورحلا ةيقب اما . "فلا

 نم عنمي ل كللذ ناك ناو . يدشارلا رصعلا تاباتكو مالسالا لبقام تاباتك يف هيلع

 عم بنج ىلا ًابنج نايحالا ضعب يف فورحلل ةميدقلا لاكشالا سفن مادختسا
 . ةروطتملا ةديدحلا اهاكشا

 يطبنلا هلكش لاعتسا ىلا ةفاضالاب هنا ظحالي ًالثم فلالا فرح صخب ايفو

 تدجتسا دم ( ([ ١ يدشارلا»و ( ( س] ) يلهاجلاو ( م ) 

 بورضملا يققثلا فسوي نب جاجحلا مهردف . اهتاقباس نع ْيشلا ضعب فلتخمت لاكشا
 ال هللا مسب ) ةرابعب زيمتملاو ه 7/8 ةنس 2140 مرح ريشدرا ةنيدم يف يناساسلا زارطلا ىلع

 فرح ةيلفسلا ةينيللا نا دجن 14(!*'2 حول ) ( لإ لوسر دم حم] هدحو هللا الا هلا

 رياغم لكشب يا( ل ١ سوكعم لكشب ترهظ دق ىلوالا (هللا) ةملك يف فلالا
 وا ًايوفع نكي مل فلالا فرح- نم برضلا اذه روهظ نا دكؤي اممو .ًافولأم ناك مل

 يف ههياشي ام دجن نا ةيبرعلا ةباتكلا لوصاب شاقنلا وأ طاطخلا لهج ةجيتن ًاذاش

 .(") مقر كلودج عجار 2(

 ناتس صراف نم ًاقرش لوط طخ "هك راهو الاث "؟هر 19 ضرع طخ ىلع هّرخ ريشدرا عقن قلقا

 (ةممانصهامم, 0. : 4 تهمتنوأ ه6 .ةيومالا دوقنلا لع تدرو .دابازوريف ىمستو (سراف دالب)

 زكيوعمتلسدم !ةدستكحومععع, ةموهأ ةكاهنع 5هءاعوب ةكمصمهعةمطع, الوأ. الآ. م. 129).

 84 حول 11(2 .س .ع) 119 مقر :76 ص « يضفلا ةرجح ما زنك , جرفلا وبا دمحم . شعلا (16)
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 دبع نب ماشه رصق يف تفشتكا ماخرلا نم ةعطق ىلع ةباتك اهنم ىرخا ةيوما تاباتك
 ًاضيا ةديدحلا فلالا لاكشأ بورض نمو . 1 (18 حول) !'رجفملا ةبرخب كلملا
 نم هلبق امب طبترب هنأ يا ةمئاقلا فورحلا ىوتسم نع هطوبهب زيمتي لصتم لكش

 دقو 0( (. ) هفصتنم يلاوح نم لب فولأم وه امك ةيلفسلا هتبامت نم ال فورح
 يف اهم ةنيابتم داوم ينو تالكلا نم ريثك يف فلالا لاكشا نم برضلا اذه ظحول
 ا/١ ةنس خرؤملا ناوسا ريق دهاش يف يناثلا رطسلا نم ةثلاثلا ةملكلا (بئاصم) ةملك

 ىلع زرطملا يباتكلا طيرشلا يف (هماعلا) ةملك يو . 1(117+ حول) (م 540) ه
 تاللك ينو ءا"'107(1 حول) (م 705) ه 44 ةنس ةخرؤملا ىسوم نب ليوم ةماع
 أك 1١8(. حول) "٠(ما/ل4١) ه 4١ ةنس ةخرؤملا رمع نب ماشه ةيدرب نم ةددعتم

 , "7 ىطنزيبلا زارطلا ىلع ةبورضملا ةبومالا ةيمالسالا تاكوكسملا ضعب يف اضيا رهظ

 رهظي هنا ريغ . "5 يطسولاو يلوالا هلكش ىلع ظوحلم ريبغت أرطي ملف ميلا اما
 رهظي وهف ةريثك هيلع ةلئمالاو . "!*( م ١ رصعلا اذه يف ةرم لوألو يهتنملا هلكش

 ةملك يف كلذك . 9 يطنزيبلا زارطلا ىلع ةبورضملا ةيومالا دوقنلا ضعب يف

 نبا) .(م 749 - /اك/اه 118 - 1١ 8) كلما دبع نب ماشه ةفالخ نمز يف رصقلا اذه ىنب (1)
 رعب ل »8 ضص ةرثحملا بيج

 زلهمنلمصب ؟«طتعطوع ل ؟طامتز ماء آم الاكل ( ١/١7

 .(هلا) و (برلا) و (هللا) ثالكلا يف
 5006 ٠ 57 , .09) مقر لودج عجار 04م

 اورقلا يف رصم يف راجحالا ىلع ةيفوكلا تاباتكلا روطت يف ةسارد ؛ مهاربا ءهعمج (1)

 ٠ مهاربا ٠ هعمج) : ةرهاقلاب يمالسالا نفلا فحتم يف ظوفحم وهو 1 لكش ؛ 184 ص . ىلوالا

 ١784(. ص ءردصملا نفت

 ؛ 19485 . ةرهاقلا ةعماج ةعبطم : ةيمالسالا ريواصتلاو ةيفرخزلا نونفلا سلطا ءدمحم يكز ءنسح (60)

 .همؤ لكش :1846 ص

 + ناميرق ١ ليفترج ) (م 740 ةنس) (يداليملاو يرجحلا ناميوقتلا) باتك يف اهتلباق ه 41 هم نا ()

 نأ رهاظلاو . (*0 ص .م ١9070 /ه 9*١ ةيروهمجلا ةعبطم ١ يسولالا نيدلا يح ماسح ةمجرت

 .م ال05 حيحصلاو ء يعبطم أطخ ةجيتت ءاج كلذ

 018 جرل) .(هتبلاج) (اما) (هلاج) (اذاف) (ايلاج) (ماشه) (ناف) تالكلا عجار

 اهوالكعم ل١ ١ م كقيهامهدع هك طع ةعوط_ 8ردممالمع ةسق طوض ظعاممم اةهقئرمم امم, مب كن (7172)

 (م) مقر لودج (36؟)
 لودحلا سفئ (75)

 الل ةلطعم )ل. : هوب كأم م. كلل( 78

 لور



 زارطلا ىلع ؛'"ةرصبلاب بورضملا ينقثلا فسوي نب جاجحلا مهرد يف (جاجحلا)
 ًاضيأ ةديدج لاكشا لادلا فرو 19(2.9 حول) ه اله ةنس يناساسلا

 يف ءاوس قباسلا رصعلا يف فرحلا اذهل ةيديلقتلا لاكشألا عم بنج ىلا ًابنج ترهظ

 : 4( 0 اود ) نيدشارلا ءافلخلا رصع يفوا( >> ) يلهاحلا رصعلا
 ىلع (دمحم) ةملك يف |ك 9( 2 )ريوقتلا زيمتي ًالكش ةديدحلا هلاكشا نف
 حول ) يطنزيبلا زارطلا ىلع 0 (نيطسلف - ايليا) ةنيدم يف بورضملا يومالا دقنلا
 نيب مقتسم طخ دوجوب فصتي لكش ىرخالا فرحلا اذه لاكشأ نم . "أ
 زارطلا ىلع بورضم يومأ دقن يف (دمح) ةملك يف هاندجو 2( د. ) هيعارذ
 تاباتكلا مظعم ين نارخا نالكش رهظ اك . "9 (ب ٠١ حول ) نيطسلف يف يناساسلا

 (دبع) يملك يف نالثمتيو "1( ١ ) امهو ركذلا ةفنآلا داوملا ىلع ةيومالا
 حول) رجفملا ةبرخ يف ماشه رصق ين ماخرلا ىلع ةدوجوملا ةباتكلا يف (دمحا) و
 ' ديل

 يدشارلا رصعلا يت فورعملا ءاحلا فرح ىلع ظوحلم ربوحت رهظو
 هلاكشا نف .يومالا رصعلا يف هلاكشأ تددعت دقف . 29( هو 0

 و (اذه) يتملك يف رهظ ""( -ه ) ةبارغلا عباط نم ولخب ال لكش ةديدحلا

 . ءارمالا مايحو ناوبدلاو نجسلاو اهتراما رادو اهدجسسم ىنبو ةرشع عبرا ةنس ناورغ نب ةبتع اهرصم (77)

 .(5010 ص الا دج ءردصملا سفن ءاتوقاي)

 ةلحب ؛ يقارعلا ضحتملا يف ينقثلا فيسوي نب جاجحلل ةيتاساسلا ةيمالسالا مهاردلا :دادو ءزازقلا (90)
 . 7١ ص :٠ عبارلا ددعلا ,391ل1 ةيررهمجلا ةعبطم ٠ تاكوكسملا

 .()و (59) يلودج (كم)

 .(7) مقر لودج (59)
 نا ملقالا اذهل ةراشالل يتكي ناكو مالسالا رجف ذنم ةيبرعلا ةكلا نم ريثك ىلع نيطسلف تدرو دقل (*0)

 نمحرلا ديع ؛ دمحم ) . ( سدقملا تيب) ايليا لثم ايف برضلا رود ىدحا مسا ةيبرعلا ةكسلا ىلع درب
 .(؟ا/لا» - الإ ص .1958 بتكلا راد ةعبطم « ةيبرعلا ةكسلا رجف . يمهف

 اةتملطعم ]. : هه. كاب م. 22, هلم, 73, م1. 1076 )5١(

 .(") مقر لودج (؟)

 اقنةالطععب ] : هوب كيب م. 25, لو 11 ماع الا ()

 .2(؟) مقر لودج (*5)

 [كةمصئااممت !؟طلضمع ىلا المقدم ما. انلات , (؟9)

 .(9) مقر لودج (5)

 .(7") مقر لودج (590)

 لفل



 كلذك 29 حول ) ه م8 ةنس 01 ور ةكركسم يف ( مهردلا )

 (ماشه) ةملك ينو (٠4(ب 7١ حول) ه ٠١ ةنس !؟” طساوب بورضم مهرد يف

 ةديدجلا هلاكشا نمو . لدي )رجفملا ةبرخ يف ماشه رصق نم . ماخرلا لع ةاتكلا يف

 ىلع رهاظلا ياتكلا طيرشلا نم (هذه) ةملك يف هظحالن ام وهو 1( 2 ] "ضيا

 لف 0 حول) (م الءور ه مم ةنس ةحنرؤملا ىسوم نب ليومس ةماع

 دبع لايما نم ليم شقن نم (اذه) ةملك يف 8( ف ) ىرخالا لاكشالا

 حول ) رمع نب ماشه ةيدرب يف (اذه) ةملك ينو 4 (ب ١ حول ) ناورم نب كلملا

 اه الا ةنس نم خرؤملا يباتكلا ةرخصلا ةبق طيرش نم (وه) ةملك ينو ؛(6

 دوقنلا ىلع ثدرو .ًاقرش لوط طخ *م+ر 3٠ و ًالامث *78ار 74 ضرع طخ ىلع قشمد عقنا ()
 (0دا مهام 0, : هم. كا. م. 156) . ةيومألا

 .153789/9 مقر تحت ةرهاقلا يف يمالسالا نفلا فحتم (89)

 .ه م1 84 يتنس نيب جاجحلا اهديشو ةفوكلاو ةرصبلا نيب ةطسوتم اهنال طساو تيمس (4.0)
 .(244 صا معا ص . رت 1 ج .نادلبللا مجعم , توقاي)

 .13801/71 مقر تحت ةرهاقلا يف يمالسالا نفلا فحتم (41)

 ماوصتلةمصت هم. قا طا. انالالا (1 23

 .(9) مقر لودج (؛*)

 .098 لكش .184 ص . ةيمالسالا ريواصتلاو ةيفرخزلا نرنعلا سلطا . دمحم كر . نسح (44)

 .(3) مقر لودج (؛ه)

 . تلقلا ريد 9 مويلا ظوفحم وهو يئانوي ريد يف ليلا اذه دجو (4)

 (تمداطصمعمب هل: ةعدطتوعطع طداقمهمممطتم كمل 11. م. 85. قانط ك8. 8.

 الزعم 0: .كفمعماوأع, ؟هرمع ممعستعع م. 15)

 ضيبلا ىلع رثع . قيرطلا نم رفاسملا هعطق ام رادقم حضون ةشوقنم راجحا نع ةرابع كلما دبع لابماو
 يف ةيمالسالا راثالا . دومحم . يدباعلا) احيراو سدقلا نيبو . سدقلاو قشمد نيب نكاما يف اهنم
 مويلا ةظوفحم يهو . ( 188 ص . 191 ناع . ةنواعتلا عياطملا لاعع ةيعمج ةعبطم . ندرالاو نيطلف

 , لوبنات انما لحبتم يف ظوفحم (أ) لوألا ليللف ٠ ملاعلا فحاتم نم ضعب يف
 ( زكا 0 د ةقمعوتمامع, 10غ 1”معونع؟ مل 11(

 سيرابب رفوللا فحتم يف (ب) يناثلا ليملاو
 طق. قب 15)

 تلقلا ريد يف (ج) ثلاثلا ليملاو
 1طتو,, م. 15)

 شوبا ريد يف (د) عبارلا ليملاو
 (لطتم.. مب 16)

 لوالا ةمخلا نورقلا يف رصم يف راجحالا ىلع ةيفوكلا تاباثكلا روطن يف ةسارد « مهاربا . ةعمج (1410)
 .؟ لكش .ه4 ص .ةرجهلل
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 يف هظحالن ام ةبيرغلا ءاهلا لاكشا نمو . 18 (84 ء »م حول (!*(م وورر

 حول) 0( 2 )اه 44 ةلس ةيئيمرأب بورضم مهرد يف (ىدحلا) ةملك

 مهرد يف (هرهظيل) و (ىدهلا) يتملك يف ©”( حن“ ) كلذك . "عه
 رهظت يتلا فرحلا اذه لاكشا نمو . *9(أ 55 حول) ه 88 ةنس قشمدب بورضم

 و (ىدملا) يتملك يف هظحالن ام ("39( ..© )  فاقلا وا ءافلا ىلا ةبراقم

 ملف ةيبتنلا ءاخا اما . "*”(ب 71 حول) ه م6 ةنس يف برض رانيد يف (هرهظيل)
 دجن ثيح ةفرخزلا نم يشب تزيمت دق تاءاحلا ضعب نا ريغ ظوحلم رييغت اهيلع أرطي
 يف (هللا) ةملك يف اك 7( قإ ) «*"ريغص يفرخز ثلثمب تبتنا فرحلا ةق نا
 روهظ مدقأل ًالاثم تناك امبرو « "80 (*» حول) ناورم نب كلملا دبع لايما دبحا

 لاكشا ضعب يف ًاضيا هظحالن ام وهو . يفرخزلا هاجتالا يف ةبيرعلا فورحلا روطتل
 . ةملكلا سفن نم ماللا فرح

 تارتفلا يف هيلع ناك امك هلاعتسا رمتسا ذا ظوحلم روطت واولا فرح ىلع أرطب مل
 ةيمارآلا واولا فرح لاكشال بيرق 28( هيل ) لكش روهظ الا مهللا ةقباسلا

 يف واولا لكش نم برضلا اذه رهظيو .©0( 9 9 ةيطبنلاوا ©"( ن4

 ءزخلاب طيبي ًارتم 56٠ هلوط غلبي يبناتك طيرش ةلوكم نولملا ءاضيسفلاب هباتكلا هذه تقبط دقل (18)

 ردص يف ةرامعلا . نيدلا لاك , ميماس) ةينآرق تايا اهماوق .ةرخصلا ةبقل ةيلخخادلا هتيمنتلا نم يرلعلا
 ١9(-. ص 19454 رصم ةعبطم . مالمالا

 0مممعلا, لك. : ظمعلزن ةاسكاتس ةععطئامعءممع طوق ههمع ا. 18. قءط. 8ل.17 نحر

 (7) مقر لودج (ه0)

 انيوللععم, ١] ةعونمامهدع هع طع معوط-ةردممألمع عمه "وعئءهعامرم آناصةلإلهل ©هامق. م. 109. "م١١

 5 .(6) مقر لودج (هكر
 ,15985/5 مقر تحت ةرهاقلا يف يمالسالا نفلا فستم (ه#)

 .(*) مقر لودج (هقك)

 . 186851 مقر تحن ةرهاقلا يف يمالمالا نقلا فحتم (09)

 نع ةزيمم ةطقن وا ةريغص ةرئادب وأ ثالثب وأ نيطخمب وأ ريغص طخب اما فرحلا ةق تيلح دقلا»» (01)
 ىلع هتازيمبو هعاوناو هبولسا ١ طخلا ء مظاك رقاب دمحم . ينيسحلا) 40 .ريغص ثلثمب يبتنت وا فرحلا
 ٠١(. ص :14 م :193548 رموس . قرجللا دهعلا يف ةيمالسالا دوقتلا

 .(5) مقر لودج (هالز
 نمطصممم. قة : هم. كا. م. 83, مطل. 484 (28)

 ,(9) مقر لودج (ه9)

 1تةمطو مهمل, 34.: ؟كوصلطسعط عع ةلمصلكعصتاكاطعم عماوعممطنل ةسكوهعم ةطانم اصفعطملمعم, 11( )

 1عأل, هك البال

 1طللل, هك كارلا )5١"(

 نفر



 خرؤم شرج عونصم فزخلا نم جارس ىلع شوقنملا يبرعلا صنلا يف (نوربج) ةملك
 اذا اهف عطقن نا اننكمي ال هنا عقاولاو . "7 (89/ حول) (م /55) ه 1784 ةنس يف

 ضعب ىلع هعالطال وا بتاكلا أطخل ةجيتن واولا لاكشا نم لكشلا اذه روهظ ناك
 لاكشا نم لكشلا اذه اف رمأ نم نكي اهمو .انيلا لصت مل يتلا ةيباتكلا جذامنلا

 (9( لم ) ةيلامشلا ةيماسلا ةباتكلا اهنم ةميدقلا طوطخلا يف فورعم واولا فرح
 0"( اها[ | ) ةيقينفلاو

 ةداحلا ةيوازلا يذ هلكش نع ْئشلا ضعب روح دق لكش يازلا فرحلو

 ريوقتلا حن ليي حبصاف 2"*يدشارلا رصعلا يف هيلع ناك يذلا ( د
 عجرت يتلا ةيريرحلا جيسنلا ةعطق ىلع ةدوجوملا (زارط) ةملك يف مك "950 را )
 زارط يف ةعونصملا (م 584 - 588/ ه 58 - 54) مكحلا نب ناورم ةفيلخلا ىلا

 1 ةنس نم خرؤملا صنلا نمض (زيزعلا) ةملك يف كلذكو . "7 (78 حول ) ةيقيرفا
 رخآ لكشيو .(؟4 حول) هنارخ رصق ناردج دحأ ىلع فشتكملا (م )7٠١ ه

 اه 54 ةنس خرؤملا ضيبالا ةنفح رجح شقن يف (ديزي) ةملك ين اك"( 0.
 يف (ديزي) ةملك يف 7( < ) لكشلا اذهببو . "382م٠ حول) عم دهر
 حول) (م 588) ه 54 ةنس خرؤم ةرصبلاب عونصم يبساحن ءانا ىلع ةباتكلا

 عل

 0 ةرم لوألو ترهظ دفف ملا فرح عم هلكش يف قباطتي يذلا ءاحلا اما

حلا فرخلا يهتم لكشلا ًامايت هبشي يذلا يهتنملا هلكش ن م
 5 فيلا 5 * م

 تمطصفسمب م : مةيوهيفءعطع طولقموعدمطتع ؟غعأا ,١1 م. 88, قطط 64. (56)

 اطاعامعع. 2. : ؟8لكممعم م. 130, تاع 34, ("*)

 مهامموع 2. : رع قملمطهطع الما 2. مم 160.

 طاجموع ١) : اما مو. مب 110, طع د4.(تكر

 .تاتبدربلا لقح (؟) مقر لودج عجار (18)
 ,(73) مقر لودج تك

 ةماطسصقمم, للان هم قام. 81. مطلب هور( 51/)

 .(") مقر لودج مر

 ص . يومالا رصعلا ةبابذ ىلا هتيادب فنم يرعلا طخلا خيرات يف تاسارد . نيدلا حالص . دجنملا (1)
 هم لكش ءل5و

 .(”) مقر لودج (7)
 2مطصمساا قلن هوب كك 82. ةمطذ. 42 01١١

 .(") مقر لودج (علاز

 ليل



 خرؤملا ناوسا نم هسابع ربق دهاش صن نمض ( جيرج ) ةملك يف هدجن ام هيلع ةلثمالا
 , 91١5" حول) (م 590) هالإ ةنس

 لاكشأ عم هباشتت لاكشأ لامعتسا ىلا ةفاضالاب هنا دجت انناف ءاطلا ىلا انلقتنا اذاو

 يف 00 ناك ام عم هباشتت لاكشأو 9( طع ) يطبنلا ملقلا يف فرحلا اذه

 انناف "2*9 ص يدل رصعلا يف 1 (0٠ م ) ةيلهاجلا تاباتكلا

 , 9( مح ) طيسبتلا وحن ةرم لوال ليمت تدخأ هلاكشا ضعب نا ظحالن

 يديلقتلا يهتنملا ماللا فرح مادختسا ىلا ةفاضالاب ٠ ماللا فرحب قلعتي اف دجنو

 لكش اهنم ةديدحلا روصلا ضعب رصعلا اذه يف هل ترهظ نا( ىف )و )
 وه اك 90( نا ) ىلعالا ىلا ًاليلق عفتري ىتح ريدتسي ءانحناب هلفسأ يف يبتني
 يف (لاعلا) ةملك يو . "57 (م 4940 ه الا ريق دهاش يف (لها) ةملك يف رهاظ

 , 014(50 حول) رمع نب ماشه ةيدرب

 لاكشالا لاعتسا رمتسا كلذك يطسولاو ْيدتبملا مهلا لكش ىلع ريوحت ًارطي و

 ضعب يف ًاطيسب ًاريوحت ادع ام يومالا رصعلل قياسا ر مصعلا يف رمالا ناك ايك هنم ةيبتنملا

 اي( ص ) داح لئام طخب ةرم لوألو ًانايحا ىبتنا نا هظحالن ثيح تالاحلا
 حول) (م 7/٠١١ ) ه 91 ةنس ةخروملا هنارخ رصق تاباتك نم (مث) ةملك يف رهظي

 رجفملا ةبرخ يف ماشه رصق تاباتك ضعب يف ةدحلا وحن ليملا اذه دادزي مث (* علو

 لوالا ةسمخلا نورقلا يف رصم يف راجحالا ىلع ةيفوكلا هباتكلا روطت يف ةسارد « يهاربا . ةعمج (9/5)
 "1١ لكش .14 ص :ةرجهلل

  يطنزيبلا رارطلا ىلع ةبورضملا ةيومالا دوقللا ضعب ىلع وه اك (74)
 (اةلداطعك ]. : هه. كعب ص. كن).

 . يطنزيبلا زارطلا ىلع ةيومالا دوقنلا لقح (7) مقر لودج
 1طلق.. م. كل. ( 70 )

 . يطنزيبلا زارطلا .ىلع ةيومالا دوقنلا لقح (6) مقر لودج
 .رجفملا ةبرخخ يف ماشه رصق نم ماخرلا ىلع ةباتكلا يف (هظفحي) ةملك يف امك (5)

 2( رتددتل( مص, 8. ان/.. المطمأ قاسدقلمم 8! آاجا1).

 (8) مقر لودج (70

 .(7) مقر لودج (الر
 ,3 لكش .14 ص ءقباسلا ردصملا . مهاربا ءةعمج (/4)

 0 لكش .65 ص .ردصملا سفن )8١(

 مططم(عخا 1ع اكمع !كطسعفمه امكعفماتممو نأ 9218. (710 ق.ط.)'' مص اكامهنعو الماك ( 431

 كال مب 191, ماهم 1
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 حبصيل 70 (م+ حول) ( 1 ) لقسالا ىلا ًالزانر راسيلا وحن ءانحنالا نم اش عم
 .رضاحلا تقولا يف فولأم وه امل ًايراقم هلكش 5

 يهاحلا رصعلا يف هيلع ناك ام سفن ىلع نونلا لكش لامعتسا رمتسا دقو

 نع فلتخي ال يذلاو رصعلا اذه يف ةرم لوال يبتنملا هلكش رهظي هنا ريغ . يدشارلاو

 يف (ناك) ةملك يف هدجت ام هيلع ةلثمالا نمو . 29( بى ) مويلا فول الا هلكش

 .(59 حول) ةنارخ رصق تاباتك

 ناك يذلا طمللا سفن ىلع ثالثلا 7 يف (نيعلا ) فرح لاهتسا رمتساو

 كلذ عمو 0 دكا هل عع ) يدشارلا رصعلاو مالسالل قباسلا رصعلا يف ًافولأم

 ايف ىتلاو ىبشنملاو ىطسولا هيلكش نع ةروطتم لاكشا يومالا رصعلا يف تدجتسا دّقف

 يدار نم (لاملاواو عدنا ملك ف يأ“ د#.. ) لكشلا ثلثملا قلغملا نيعلا
 . (ةداعسلا) ةملك ين اك "7 ( صل ) يرئاد لكشو . (18 حول) رمع نب ماشه

 لكش ىلا ةفاضا "4 (م# بل
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 هرمع ريصق تاباتك نم انلصو ام صعب ىهو مكفإ

 انهمتلل مم: اكطنءطمن ىلا ةلقؤمم طا عال عكر

 ,(") مقر لودج عمعر

 ,/(5) و (7) مقر يلودج عجار (ه4)

 .(؟) مقر لودج مقر

 .() مقر لودج (ةكر

 .(م الا؟) ه 914 ةنس كلملا دبع نب ديلولا ىلا بل .ةيومالا روصفلا دحا ره (810)
 نيمطصقمم, ىلل : ةعوطتقعلع طولقموعدمطتع, "عال !1. م. ككل

 (ةه ص + يمالسالا نلا يف تارضاحم . دمحم يكذ نحو ناع قرش اليم نيسمخ دعب ىلع عقب

 . ةبادبلا ةصقان ةيابثلا ةلعاك يهو ةنقتم ريغو ةحضاو ريغ ابنم ىلوالا ةيباتك جذاين ثالث ىلع يوتحي
 قرسبلا ةهجللا نم اهوبتك اعرو قيرغا عانص لبق نم تبتك ابنا ىلا هللا لسوم ىزعيو
 . ىنمبلا ةهجلا

 (ةكدحأا. ملوقكت !؟ددعزع خهعو. اللاعم 1907. 1. ؟كياطقمل. م. 15, ماهم 112

 .ذءالمالا ءاذعا , يضفلا اهيلع قلطا ضاخشلا سوؤر قوق ةباتك ةيناثلاو

 (تيعمسعلا, ا!؟.ظمرازن ةكيفلتم قععاطلاعءانع, 8ومان هصع آم 485.ع).

 .(يبتاجنلا) و (ىرسك) و (قرذول) و (رصيق ) يهو
 اذلسكأا. فر : هج, كام. هم. 217. 8اهم 134)

 .(رصق) ىه طقف ةدحاو ةملك مضي ثلاثلا جذومدلاو

 اطلق. م. ل18. كه 1ذ٠5 (هعز
 اتطتل.. م. 215. تهم 132.



 يعيبطو . 247 (1097 حول) ىسوم نب ليومس ةماع زارط يف رهظ (*5( .©. ) ميرم
 مكحتلو ةهج نم بتاكلا لامهال ةجيتن ءاج قلغملا هلكش يف فالتخالا اذه نا

 رهظو . فرحلا ءادال علا سساالا سفن عابتا نم مغرلاب ىرخا ةهج نم ةداملا

 يس ا ا ا ات اكش

 هب لصتا يذلا ءانحنالا نم ايلاخ ناك ذا يدشارلاو ىلهاجلا رصعلا يف هيلع ع

 هم رمل ةيواعم دس يف ( عتم) ةملك يف امك ك1 رب و كاملا وع
 ةملك يف هظحالن اماذهو ("( 8 )9 الغم اضيا ا هلال

 .(56 حول) هلارخ رصق يف صخلا ىلع ةباتكلا يف ( عمتجم)
 ةلثما دجن مل يذلاو ًاعم داضلاو داصنا يفرحل ًالثمم داصلا فرح لكش رهظ دقل

 لكشلا ىوس نيدشارلا رصع يف هنم رهظب مل اك .مالسالل قباسلا رصعلا يف هيلع
 يف ثالثلا هلاوحاب فرحلا اذه نم ةلماكتم جذامن انتلصو اهنيب . "9 هنم ئدتبملا

 يف ما ةملكلا لوأ يف كلذ ناك ءاوس ةبراقتم ماع لكشب يهو .يومالا رصعلا

 يطتنزيبلا زارطلا ىلع ةبورضم ةيوما ةكوكسم ىلع ( برض ) ةملك يف ذحتا دقف . اهطسو
 منيب 2"( رح ) ةلاطتسالا نم يشب زيمت ًالكش 2"( م0 حول) قشمدب
 ؟1 حول ) ه 87 ةنس بورضم رانيد ىلع ( دمصلا )و ( برض) تامكلا يف هظحالن

 080ه /8 ةنس ةينيمراب بورضم مهرد فو . 59( ب ) عيبزتلا ىلا ابيرق (ب

 80( ١ع ) ءاطلا فرح لاكشا دحأ ةريبك ةجرد ىلا هبشي هدجن (ب مه حول)
 مدع ةجيتن تءاج لاكشا يه امناو داصلا لاكشال ادعت ينعي ال اذه نا دكؤملا نمو

 .(") مقر لودج مقر
 .289 لكش .184 ص ءةيمالسالا ريواصتلاو ةيفرزلا نوئفلا سلطا . دمحم يكذ ؛نسح (40)

 .(") مقر لودج عقار
 .(") مقر لودج (ةكر

 .(؟) مقر لودج عقعر

 اهتداطعع, ). : 4 ةنقامصتع ها طع ةروط-قزعممالم ةصق 20و: عمم الوهازتقل تنوو. عب 6. طلو. 4:4
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 (7) مقر لودج (ةه)

 .(9) مقر لودج (ةك)

 ج + 990 م 191١ .رموم . ناورم نب ىلملا دبع ةفيلخلل برعم مهرد مدقا . ىبع 0 مص
 .رهظلا ب - ١ لكش .(سم ؛4979) هجولا 1 - ١ لكش .

 (#) مقر 0 و

 انفي



 ترهظ يتلاو يبتنملا هلكش اما .ًامات ةحيحص ةروصب هلكش ءادا يف بتاكلا ةداجا

 ةبباشملا 19( رح ) هتيابنب تزبمت دقف ةينمزلا ةرتفلا هذه يف ةره لوال هنم جذامن

 ىلع ةبورضم ةيومأ ةكركسم ىلع ( صمح) ةملك يف اك نيشلاو نيسلا يفرح ةياهنل
 08 هه حول) يطنزيبلا زارطلا

 ضعب الا مهم رييغت هيلع رهظي ملو ثالثلا هلاوحاب فاقلا لاعتسا رمتسا دقل

 ىلع ةلثمالا رينو . 1( 8 ) ةيبتنملا هلاكشا ضعب يف طبسبتلا وحت ريوحتلا
 يف كللذكو 2''"” يطنزيبلا زارطلا ىلع ةبورضملا ةيومالا دوقنلا ضعب يف هظحالن كلذ

 , 39 (89 حول) كلملا دبع لايما ضعب

 فو ةيلهاحلا شوقنلا يف عبتملا ''17( د ) ةيوازلا داحلا ءارلا لاعتسا رمتسا
 رصعلا نم هنم جذابن انتلصو امك .نيدشارلا ءافلخلا مايأ نم انتلصو يِلا تاباتكلا

 يف هظحالن ام هيلع ةلثمالا نمو '"*0( ر.. ) ريوقتلا نم يشب زيمتي يذلا يومالا
 ةنس يف خرؤملا رقوملا رصق دومع جات فو . ٠"

 ك0 سب حرلو 9ع مسرور هلو

 60090( ) ةفورعملا هنانسا نم ايلاخ ةرم لوال نيسلا فرح لكش رهظ دقو

 نا لمتحلا نمو .( حول ) رجفملا ةبرخ يف ماشع رصق ةباتك نم ( مسب ) ةملك يف امك
 نيسلا لاكشا نم البقتسم حبصا يذلاو ةباتكلا يف ةعرسلا ةجيتن ءاج لكشلا اذه

 . ميدقلا هلكشك ةيديلقتلا

 ميغ حول ) ضيبالا ةنفح شقن

 .(") مقر ليدج (ئىفر
 اهوا عم. ل١ ١ هه. كفر. 21, الم. مال, ا الث(١١١)

 )٠١( مقر لودج )"(.
 اةنيوالعم, ]. : هم. كام كلا(1١١١)

 نيمطصمممب منن 4ةعمطاقعطع 2داقمهعةمطتع. ؟ءال 11م, 83 مطط. 48 طعن( ٠١

 .(5) مقر لودج (ع4١0)
 ,كودحلا يفت )٠١6(

 )٠١5( (يرعشالا) ةملك يف اك ,
 .(م الاال) اه ١٠١1 ةنم كلملا دبع نب ديزي ةقيلخلا رقوملا رصق ىب )٠١7(

 (11ةرماتعمم: !ءطاطمغ خا ؟لملزفع. م. 40).

 راثالا . دومحم . يدباعلا) تاع ىلا يدؤملا بردلا ىلع ةنارخ رشق يبرغ رتموليك "8 دعب ىلع عقب

 يف مويلا ظوفحم وهو رصقلا هكرب يف جاتلا اذه دجر دقو (؟19 ص .ندرالاو نيطلف يف ةيمالسالا

 ةياهن ىلا هتيادب فنم يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارد . دجنملا) ]/ 5055 مقر ثحم ناع فحتم
 ١19(. ص .391/5 . توريب . ديدجلا باتكلا راد ةعبطم . لوالا ةعبطلا . يومالا رصعلا

 )٠١8( ص .ردصملا سفن  .1١١لكش 54

 )0١( مقر لودج )"7(.
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 داوملا نم هريغو جيسنلا ما رجحلا وا دوقتلا ىلع ناك ءاوس طخلا نا ًاضيأ حضتيو
 ةبسنلاب دحوم وهف ةفلتخملا اهيلع ةباتكلا ءادا قرطيو ركذلا ةفنآلا ةفلتخملا

 ضعب ىلا يدؤت دق ةيبناج لماوع كانه تناك ناو ؟'''! ةيساسالا ةباتكلا صئاصخل

 هتادأ ةءادر ثيح نمو ةهجا نم هتسوبي وأ هتنويل ثيح نم فرحخلا ءادا ىل اع ريثأتلا

 هتلاحو بتاكلا ةيصخشو اهيلعو ابب بتكي يتلا ةداملاك . ىرخأ ةهج نم 000
 7 , 310 ةبعاّمجالاو ةيفاقثلاو ةيسفنلا

 كوكشملا تاباتكلا ةفرعم يف ًادج مهم رمأ ةيساسالا اهصئاصخل فورحلا ءاقبو

 يف هدجن يذلا فالتخالاك اهخيرات يف كوكشملاو ةخرؤملا تاباتكلا وا ابتحص يف

 : اهصن يتلا ًالثم ىسوه نب ليومس ةماع خيرات ةحص

 مويفلاب روبلسب (١'9د [رفلا ] بجر رهش يف تلمع ىسوم نب ليومسل ةماعلا هذه ٠
 079 عنين] اهثو نابث ةنس
 ىلا 2 م56 رتسف ابيسني ذا نييراثالا نم ريثك اهخبرات ةحص يف فلتخا دقف

 يناثلا ىأر امك ةةنطهعإ لئوكرمألا لوأ يف هيف هديا دقو يداليملا عساتلا نرفلا

 سفن نسح دمحم يكز ىريو . ١0 (م 208) ه 18ه ابر قيقحلا اهخيرات ناب
 (ا30 (عنين] امثو) ةملك نم اهلا ءزخلا قيزمت كلذ ىلع عجش دقو . نيكل

 فيكف نيناث ةملك ةيقب دوجول ابيرقت قكي قيزمتلا وا مرخملا نا رمالا يف بيرغلاو

 ماع لكشب ةعطقلا هذه ىلع رهاظلا ينرخزلا طيرشلا هباشت نا كشالو ؟ ةئملاو واولاب

 ع نيصتخملا ءالؤه دعاس دق (م 4) يرجملا ثلاثلا نرقلا فراخز نم ريثك عم

 . انه ًاريثك هيلع لوعي نا نكمب الرمأ اذهو . 2٠ ةماعلا هذه خيرات ةحص يف كشلا

 نم تناك تاماج وا تاراطا نمض اهعضوو ةيناويحخلا موسرلا 7 ءوجللا نال كلذ

 رق لاعتسالا ديق ثرمتسا يتلاو نييناساسلا دنع ةفرحخزلا نف يف ةسيئرلا تازيمملا

 مماطسصفممم ف. : هيت. كام مب 70. )١١١(

 اظن. مص. 72-73. )١١١(

 .(ام١ ض . للوصلا) . :٠ بجر درفلاو» باتكلا بدا باتك يف درو (11؟)

 ةكوصمرباع مي : "طع ةكيعطوم هأ 5هصتانعأ 16د ةانكه [طغ ةهءالهقأ مواعل ؟كاهصاع ؟هاللع" )١١(
 معصم( مم طع 8نلاعاعم هك طع ؟ةعبافرب تأ معاق امل. الإ, ظوت 11.5. 0

 اطيق م. 143. )1١4(

 .158 سم .ةيمالسالا ريواصتلاو ةيفرخزلا نونفلا سلطا دمحم ىكز .نح (1١1ه)

 كاك ص .ردصلا سن (115)

 .158 ص .ردصملا سفن (ا11/)

 ليحل



 ثلاثلا نرقلا يف ءارماس رصع يب صوصخلا هجو ىلعو . ةيمالسالا روصعلا يف ةليوط

 يف دجوت نا دعبتسملا نم صل ا ردح دورك يلح دفاوفإلا عمو . يرجملا

 , "8 يفرخزلا طيرشلا يف اهارن يبلا موسرلا كلت لثم يرجحلا لوالا نرقلا
 ناب داقتعالا ىلإ لام يذلا ا

 فورح عم ةماعلا هذه فورح هتنراقمب كلذو .(م )١5/ ه 88 ةنس وه خيراتلا

 , 11 (م 441) ه الا ةرخصلا ةبق تاباتك فورحو (م 181) ه ١ ريق دهاش

 لالخخ نم انيدل رهظ ام اهدروا بلا تامولعملا ىلا فيضنو هيلا بهذ ايف هديؤنو

 اهانركذ ينل ةيومالا تاباتكلا يف فورحلا عم ماع لكشب اهفورح هباشت نم انتسارد
 ام ًامايت هبشي ( 7 ( ليتل قلألا فردت نإ هع كلذ نمو ٠ لضنلا نع يف

 مهلا فرح ناو .' ٠ مع نب ماشه ةيدرب يفو (م ره 71 ربك دهاش يف و هباقب

 كيرش نب هرق جنص اهمدقا نم يتلا ةيجاجزلا جنصلا يف هلكشل ًابءاشم( 4

 هباشم وهف ( حى. ) لادلا اما , "613 عم الإل9) ه 44 ةنس ىلا مجري يذلا

 ةيجاجزلا جنصلاو ةرخصلا ةبق ةباتك يفو ةيومالا دوقتلا ىضعب ىلع هلاكشا دحال

 يف هلكش هبشب ًالكش ذخأ دق اهيف ءالا فرحو ('”' رجفملا ةبرخ يف ماشه رصق ةباتكو
 ىلا عجري دق يذلاو هطسو يف يف ناك يذلا طخلا مادعتا الا مهللا ه 1١" ربق دهاش

 يف دوجوم وه اه ىلا ادج ةيبرق يهف ىرخالا ءاحلا اما 2.327( هب ) وهسلا
 دقف ةيطسولا نيعلا لكشل ةبسنلابو . ""*”رمع نب ماشه ةيدربو جنصلا ىلع ةباتكلا
 عجري ارو داتعملا ثلثملا لكشلا ذخأت ل اهلا الا "0*1( .ص. ) ةقلغم تءاج

 لوا نا فورعملا نمو . جيسنلا ىلع زيرطتلا يف كلذ زاربا ةبوعص ىلا كلذ يب ببسلا

 ءارلا فرحا ةبسنلابو . "21١ يومالا ريغجلا يف ترهظ دف تناك ةقلغملا نيعلل روهظ
 نب ناورم ىلا عجرت يتلا جيسنلا ةعطق يف يف هيلع وه الل ًابباشم ءاج ع( ا رح )

 .158 ص .ردصملا رقت (016)

 لأ ةرتمتنام, فن هم. همم 147 الكر

 )1٠١( مفر لودج )»9(
 . 1481 ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم  مالمالا رجف يف ةكسلا جنص . يمهف نمحرلا دبع .دمحم عاكز

 .(7) مقر لودج ثحبلا اذه ين عجارب .(4 حول - ١ حول)
 .(7) مقر لودج (ا7؟)

 كودحلا سفن (179)

 لودحلا سفن (٠؟4)

 (*) مقر لودج (١؟6)
 لودحلا سفن (175)

 لعل



 خرؤملا ججزملا راخفلا جارس يفو ةيجاجزلا جنصلا يفو ةنارخ رصق ةباتك ينو مكحلا

 نيسلاو نونلاو ممملاو ماللاو ءايلاك فورحلا ةيقب اما . 293 (م 745) ه 178 ةنس

 ةهج نم ةيومالا تاباتكلا يف اهنم فورعم وه ام عم ماع لكشب هباشتت يهف واولاو

 .ةيناث ةهج نم اهتلت يتلاو ةرتفلا هذه تقبس يلا تاباتكلاو
 يومالا رصعلا يف طخلا عاونا

 (ضر ) بلاط يبا نب يلع ماما نر زر تحي اكل هير قودلفلا حدف
 تيتك نمو : روثأملا ربخلا يف اوورو . "9 ءًاحوضو قحلا ديزي نسحلا طخلا « : هلوق
 (155)و هيلا هللا نسحأ هنسحف ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نم ناكف . "507 هل هللا رفغف هطيطختو هطيطمت نسحاف ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتك

 , 9990 ملاعلا يف ةقومرع ةناكم نوطاطخلا أوبت نا كلذ ةجيتن

 يذلا جايطلا يبا نب دلاخ مهنم : با نرد ناك ومالا عملا لك ثا دقل

 يف (ص) يبنلا دجسم ةلبق يف بتك دقو ءاهيهذيو اهيف قنأتيو ضحاصملا بتكي ناك
 نع درو دقو , 27 بهذلاب ميركلا نآرقلا رخآ ىلا ءاهاحضو سمشلاو» ةنيدملا
 ىفوتملا بتاكلا ةزمح نب بيعشو 1111ه اهييضم قأز هنأ قحسا نب دمحم

 ماشه ةفيلخلل بتكي 0 هلوخخ ةقاناب ريشا يذلا , 0*3 (م الاله) ه1 ةلس

 تاباتك تيقب دقو . 01500 (م 7/41) ه 174 ةنس يفوتملا يرهزلا ثدحلا ءالماب ًاريثك

 الجر ناو : لاق بهو نعو .

 لودنملا سفن 2197
 ) )1١4ص ثم” ج + ىشعالا حبص ؛ يدنشقلقلا 054

 : «قافآلا باتك ىلا قارشالا ةمكح» : ينسحلا ىضترم دمحم ؛ يديبزلا (174)
 رشنلاو ةمجرتلاو فيلاتلا ةنحلا ةعبطم ٠ ىلوالا ةعبطلا ؛ نوراه مالسلا دبع قيقحت . تاطوطخملا رداون

 .55 ص . 5+ مقر ةطوطخملا : ةسماخلا ةعومجملا نم يناثلا دلجملا , ةرهاقلا م !404/ه ؟؟اب+
 مهاربا قيقحن : لئاسر ثالث .م 4٠0 هارة١ ٠١ ةنس يقوتملا دمحم نب يلع نايحوبا ؛ يدبحوتلا (10)

 ."4 ص .1981 قشمد . يناليكلا

 + 1845 ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم . يمالسالا رصعلا يف ةيناريالا نونفلا + دمحم يكز ءنسح (191)
 كك ص

 ص - 54 ص . يرايشهجلا) باتكلاو ءارزولا باتك يف ةيومالا ةلودلا ءافلخ باتك ءاهما رظنا (17)
 ةفب

 " ص ٠ تسرهفلا ٠ ميدنلا نبا (0"*)

 "< ص .ءردصملا سقت (1514)

 موز ص ء4 ج . بيذهتلا بيذبت « ينالقسعلا (15)

 ص ٠ يومالا رصعلا ةيابن ىلا هتيادب ذنم يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارد ٠ نيدلا حالص .دجتملا ور
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 ١47 ةنس يقوتملا لبتح نب دمحا نا ىورو , "7 يسرجا ثلاثلا نرقلا ىلا بيعش
 0 2 كلامو . 053/0 ةديقم ةطوبضم « ابناب اهقصو دق 0 الهور اه

 ةبطق اما . 417 ةرجالاب ضحاصملا بتكي ناك يذلا (م 740/) ه 17٠ ةنس ىقوتملا

 يف ضرالا ىلع سانلا بتكا» ناك دقف 77*'1(م الا/٠) ه 184 ةنس ىفوتملا ررحملا

 برعلا رابخاو فحاصملا هل بتكي كلملا دبع نب ديلولل اعطقتم ناكو !'؟"': ةيرعلا

 ملقو راموطلا ملق اهنم ('؟*0مالقا ةعبرا جرختسا هنا درو دقو ('*؟' ههراعشاو

 نا ريغ نيملقلا نيذحل جذامن رصعلا اذه نم انلصي من هلا نم مغرلابو , 3400 ليلحلا
 ةحاسم رداصملا هذه تردق دقف . ةميدقلا ةيبرعلا رداصملا يف ءاج امل امصو انيديا نيب

 الد هنا ركذيو , "7*1 نوذريلا رعش نم ةرعش نيرشعو عيراب ('*!”راموطلا مق ضرع
 بل نم نوكي» راموطلا مق نإ ركذي امك '؟؟اراموطلا ملقب الا راموطلا يف بتكي

 4809 ض ا .ردصملا سفن .دجتملا (؟مابز

 .م5 ص .ردصملا يفت (4*5)

 راد ةعبطم . ظافحلا ةركذت .م 1711/أاه ا/48 ةنس ىفوملا نيدلا سمش هللا دبع وبا . يهذلا (9"1)

 .؟9؟6 ص .ااج .اه ا 0/1*1 توريب يبرعلا ثازلا ءايحا

 5 ص . قباسلا ردصملا . ىيدتلا نبا عقع.ز

 )١4١( ج . ظافحلا ةركذن .يىبهذلا ١. ص ١64.

 نروطصممم. مع ظعمص ةطع ةممعلل نأ ةعوطاع اطةمرتتم م. 76. (147؟)

 )١18( نص . تمرهفلا . ميدتلا نيا /0.

 ةعبطلا . هبادآو يبرعلا طخللا خيرات . طاطخلا يكمل .رداقلا دبع نب .رهاط دمحم .يدركلا )١54(

 ما1 ص لم 199ةراه 11ه ةنس لوالا

 )١18( ص . قباسلا ردصملا . ميدنلا نبا 9.

 )١45( ص .ردصملا سفن 1١

 ملقو ثلثلا رلقو راموطلا ملقو ليلحلا لق امه مالقا ةعبرا جرختسا هنا طخلا عئادب باتك يف درو دقو
 ةعابطلل يزرمر ةسسؤم . يبرعلا طخلا عئادب , نيدلا نيز يجان . فرصملا) ه 15 ةنس يلاوح نيثلثلا

 ص ا ءلؤالا؟ . دادقب 294

 ة4ا/اه ”م5 ةلسا ىفوتملا ىحب نب دمحم ركب وبا . يلوصلا ) ريماوط عمجلاو ةفيحصلا :راموطلا (1417)

 ١18 ص ءاه 14١ .رصمب ةيفلسلا ةعبطملا . يرثالا ةجبب دمحم حيحصت . باتكلا بدا .م

 رصعلا يف راموطلا يو (؟) مقر .نيماه# 170 نيغا بائكلاو ءارزولا يرايشهملا )١(. مقر شماه

 - فرصملا) موطرخلا وا ةطقلا سار وه ملقلا ضرعو (48 ص .ردصملا سفل) . ةخرفلاب يسابعلا
 ١١9 ص . يبرعلا طخلا روصم .٠ نيدلا نيز يجان

 )١544( ص . باتكلاو ءارزولا .يرايشهحلا 14
 هب ص .0ج , ىشعالا حبص . يدنشقلفلا

 الا ص . تسرهفلا . ميدنلا نبا )١545(

 م7* ص .# دج . ىثعالا حبص : يدنشقلقلا

 نضأ



 بتاكلا نكمتيل لمانالا سوؤر عسي ام هحتفلا ىلعا نم هنم ذدخؤيو رضخالا ديرحلا

 نع ىشعالا حبص يف ءاجو . 21*: يسرافلا بصقلا نم نوككي نا نكميو هكسم نم
 وهو هيف دادملا يرحيو هب ةباتكلا لهستل قوقش ةثالث نم هل دبالو هاضبا ىلقلا د

 ملقو ١ ةرعش ةرشع تسب ردقم ةبسنلا هذه نم نيثلثلا ملقف مالقالا نم هنود ال لصا

 راموطلا رصتخمو . تارعش يناثب ردقم ثلثلا ملقو هرعش ةرشع يتنئاب ردقم فصنلا

 يف هضرع ةبسن برضت ناب ربتعم ملق لك يف فلالا لوطو . نيثلثلاو هنم لماكلا نيب ام

 يف ةرعش 4 وهو هضرع رادقم برضي راموطلا ملق ينف . كلذ ريظن اطوط لعجيو هلئم

 نم هضرع ةبسن برضت ثلثلا ملقو : فلالا لوط وهو ةرعش 7 نوكتف اهلثم
 ةرعش "54 فلالا لوط نوكيف 54 نوكتف اهلثم يف تارعش ناث وهو راموطلا

 نم لوا نا ىورو 7*2 مهتامالع بتكت ةيما ينب ءافلخ تناك هبو . 030100 ءاذكمو

 لفل نا دارا يذلا كلا دعس ري دقزلا وه هما يب ءافلخ نم ملقلا اذه. |معتسا

 دبع نب رمع ةفيلخلا نا درو 2 ضعب ىلا مهضعب سانلا بتك فلاخت يك هبتك

 (*9لاملا تيب نم وهو قرولل ًاعايض اهنظيو 5 لاععتسا هركي ناك ريزعلا
 0000, ووجن وا ربش هبتك» تناكف

 هيفو ديدشلا ميلعتلاب الا دحا هيلع ىوقي الو ءادالا بعص وهف ليلخلا ملق اما

 طخ مخضاو نتا وهو 6*0. بتاكلا بلص قدي ليلحلا ملق هوقل فسوي لوقي

 ةبصق نم عونصم وهو 7*2 ىضرالا كونم ىلإ هيف ريماوطلا ةباتكل ءافلخلا همدختسا
 (3165) و ةمالعلا ملق» ملقلا اذه يمس دقو ٠080 ( لخنلا ديرج) جولسع نم وا ةيسراف

 ما ص اء” نس . ىشعالا حبص «ءيدنشقلقلا (160)

 )١8١( ص - 184 ص :'5 ج . ىشعالا حبص .يدنشقلقلا 488.

 .87» ضص ا .# حل .ردصملا سفت (18؟)

 47 ص . باتكلاو ءارزولا .يرايشهجلا (168)
 لمعتسا نم لوأ وه نايفس يبا نب ةيواعم نا ء #0 ص ء ج . يدنشقلقلل ىشعالا حبص يف ءاجو
 .راموطلا ملق

 )١1814( ص : باتكلاو ءارزولا : يرايشهجلا 194 .

 67 ص ءردصملا سقت (1586)
 .7 ص ٠ تسرهفلا ؛ ميدتلا نبا (195)
 .9 ص ءردصملا نفت (6١ا/)

 ةمطصممم, مز ظممصص اطغ طيمعال نه( معوطتع طومدرعأ مب 76, )١68(

 ةعبطلا ءرصم خيرات م 19؟م/ه م٠ ةنس ىفوتملا يننحلا دمحا نب دمحم تاكربلا بأ ءسايا نبا 16م4

 ١1739. ص ا ءا دج ءم 1497/ه 181١ قالوب ةيريمالا ىربكلا ةعبطملا ىلوالا

 نفق



 ربشب ردق ثيحب هيف فلالا فرح لوطب زيمتيو 2١١0 «مالقالا وبا» ةظفل هيلع قلطا اك
 ةدتمملا ةيقيرغالا ةباتكلا نا لمتحملا نم هنا نامهورك دقتعيو . 20360 مس ؟4 يلاوحن وا

 ءافلخلا ند! ثيح .ليلخلا طخلا صئاصخ ةعيبط ىلع ت ثا دق ًالوط اهطوطخ

 ةيمسرلا قئاثولا وا ةيسامولبدلا لئاسرلا ىلع ل عيقوتلا 5 طخلا اذه اولمعتسا دق نيبومالا

 , 230350 يروطاربمالا يمسرلا طخلل يا ةيطنزيبلا ديلاقتلل اعابتا نوكت دق

 يو ءارشلاو عيبلاو دوقعلل يا 20 ةيرشالا ملق قتش قتشا تاالجسلا ملق نمو امو

 , "697 ىرخالا مالقالا نم اهريغو قيقرلا ريرحت دوقع يفو تويبلاو يبضارالا تالماعم

 دقو 174 مويلا فورعملا يخسنلا طخلا فلس وهو خسنلا وا خاسنلا ملق هب طبتري اك

 ىتح انلصت لو . "'*!لقنلا طخ وا ريدتسملا ريرحتلا طخب هتيمست ىلا ضعبلا بهذ
 لكشب نيبتن نا عيطتسن ال اننا اك ليلق لبق اهانركذ يتلا مالقالل جذامن يا نالا

 كانه نا نم نامهورك هار امل افالخ يومالا رصعلا يف دعاوقلا ةتباث ةنيعم مالقا حضاو

 نيزب يذلا يناتكلا طيرشلاب ًادهشتسم 10070 لسلسملا ملقلا» هايس مالقالا نم ًابرض
 حول) (م 588) ه 59 ةنس ةخرؤملاو جاتمرملا فحنتم يف ةظوفحم ةيندعم ةفحت

 ةباتكلا هذه يف فورحلا نا نم هدجو امب ةيمستلا هذه ببس ًاللعم عمو

 تبتك ماللاو فلالا ةفاح صوصخلابو دح!و يولع ىوتسم ىلع تبتك دق اهعيمج

 يف ءارلاو . صلقت دق ( عست) ةملك يف نيعلا فرح هيابنو ٠ طسوتم يولع ىوتسم لع

 نم برضلا اذه فيرعت ىلا انعجر ول اننا ريغ . '"*0اضرا صلقت دق (هكرب) ةملك

 ملقو 200407 ضعي هضعب لصتي يذلا يشل » هدجن ةيخيراتلا رداصملا يف طوطخلا

 ماض ٠ تسرهفلا ١ ميدنلا نبا (15)

 ةصاحصمفمم, قب هوب كايم. )١53(.772

 اطلب 7ق. (59١؟)

 م ص .٠ تسرهفلا - ميدنلا نيا (نك*)

 قيوطمتقمم, فن هم. كاي م. 1354(.79)

 لالا ةسمخلا نورقلا يف رصم يف راجحالا ىلع ةيفوكلا هباتكلا روطت يف ةسارد : مهاربا ؛ ةعمج (158)

 هال ضد: ةرجهلل

 نءمطصقمم. قمن قعدطاوعطع عواقمهتممطتع عال )1م. ق2. (١؟55)

 اطال مي 82, قطط, 47, )/1"١(

 ه نيتسو عسن ةنس ةرصبلاب لمع امم ديزي نبا ةعنص نم هكري» وه صنلاو

 اطلق. م. 82. لحمل

 م40 ص ءا)١ م . برعلا ثاسل ءروظنم نبا )١59(
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 | "0: هريغ نع لصفنب يش هفورح يف سيل فورحلا لصتم ملق» وه لسلسملا
 , ""9لوحالا طاطخلا عادتبا نم يذلا ملقلا وهو 2310707 قلطملا» هيلع قلطا

 بئتاكلا هيف دارا طخلا نم برضلا اذه نا لوقت نا انعسو ىنف كلذ ىلع ءانبو

 هب لحن ًاقمانتم ًايرئاد اطيرش نوكيل دحاو يولع ىوتسم يف فورحلا عيمج لعج

 . ةفحتلا

 ىبرعلا طخلا هيلا لصو ام ىدم سملن نا نكمملا نم هناف رما نم نكي اهمو

 : ةفلتخم داوم ىلع ةتبثملاو انيديا نيب يتلا ةيومالا تاباتكلا لالخ نع يقرو مدقن نم

 رطسالا نيبو تالكلا نيب تافاسملا ةاعارمب أدب يومالا بتاكلا نا الثم ظحالن

 . ىرخأ ةهج نم هيلي يذلا رخآلاو فرحلا نيب ةفاسملا ةاعارمو : ةهج نم ديج لكشب
 . ظلغلا وا ةقدلا وا رصقلا وا لوطلا نم لوقعملا هبيصن فرح لك حنم يف ماّيهالا عم

 . ةيواستم تافاسم ىلعو ةيزاوتمو ةمظتنم هروطس تحبصا نا ىلا يلاتلاب ىدا امث

 دبع لايماو ةرخصلا ةبق تاباتكو تاكوكسملا يف ةرهاظ يهف ةريثك كلذ ىلع ةلثمالاو

 , 29 1اهريغو ناورم نب كلملا
 انسح ةباتكلا ىلا تفاضا ةلصتملا فورحلا ضعب يف تادم ترهظ هنا اك

 كلذو .ىرخا ةهج نم رطسلا لكش لاج ىلع تظفاحو ةهج نم 2094! ًاميخفتو
 نود تالكلا ضعب يو اهريغ نود فورحلا ضعب يف اهمادختسا نسحل ةجيتن

 ١١ ص .# دج , ىشعالا حبص « يدنشملقلا (117)

 ل ل ١ ىشعالا حبص « يدنشقلقلا ) . ضعبب اهضعب لصتاو هفورح تلخخادت يذلا وهو قلطملا )10١(

 ,(6"5 ص

 ١١ ص .# جب ؛ ىشعالا حبص ١ يدنعقلقلا (1077)

 ناطلسلا نم ةذفانلا بتكلا ررحي ناكو هلاكشاو طخلا يناعمب فراع ةكماربلا عئانص نم ررحملا لوحالا
 ا اهلجا وهو راموطلا اهنف لاقثلا مالقالا ايوا لعج مالقالا بتر الف مماوطلا يف فارطالا كولم ىلا
 لق عصرملا مق ججدملا ملق جابيدلا ملق تارماؤملا ملق دوهعلا ملق تالجسلا لق نيثلثلا لق مالقالا نمو

 (4 ص - مص « تسرهفلا ٠ ميدنلا نبا . جاستا

 يف اهضعبو رطسلا رخآ يف ةملكلا فورح ضعب بتكت تناك ذا ريبدتلا نسح يف مهفعض الا مهللا (1078)
 و (؟7 حول ) ناورم نب كلملا دبع لايما تاياتك يف هدجن ام كلذ ىلع لاثمكو هيلي يذلا رطسلا لوا
 وا ثلاثلا نرقلا ىتح ةرمتسم ةباتكلا يف ةفصلا هذه نا مئاولاو . اهريغو (”4 حول ) ةيواعم دس ةباتك
 © .روبقلا دهاوش يف ةصاخ ةريثك كلذ ىلع ةلثمالاو يرجحلا عبارلا

 (1ةورجوصب, قوعفمت ©ةق]ههدع نءمععوا لن ةلوومع ةخعوطع لن قنعع. آه نقأعع 9

 1همط م5ععصتعس عا. اعآس لله. 2061, 81. انالا ااه. 1506).

 ١158 ص - 114 ص .# ج ؛ ىشعالا حبص « يدنعقلقلا (1074)

 انكي



 بتاكلا ىري امدنع ةباتكلا يف قلذحتلا نم برضلا اذه راصتقاو . 2180 ىرخالا

 ةملكل يبكي ال يذلا غارفلا "لحل تايكلا ةيامت يف رمالا اذه متي نأك كلذ يف ةرورض

 م 5 تايكلا كفورح لع كلذ رصتغب 2 ب ملف كلذ ع : 0 ىرخا ةلماك

 كلذ ىل هس ةلئمالاو . هينصتنم وأ رطسلا علطم ِك ىرخا تاميلك ىلا دتمأ لب رطساللا

 5000 اانا وعن درا رمرو لكي نادر سرك

 ةباتك نم ( كلملا)و ( كيرش ال) تملك يف فاكلا فرح دمو (15 حول ) ه ا/1 ربق

 و (تسحر) و ( كنملا) تاهكلا يف ةيبانملا فورحلا فمو . (*19/ حول) ةرخ
 م ةريخألا فوردللا كمو 2.( حول ) ناورم 5 كنملا ديع لايمأ تاب ل (ليثنر

 حول ) رمع نب ماشه ةيدرب يف ( كيكتشي )و ( كضراب )و (كاجر و ( بتك) تالكلا
 اك . (38 حول ) ةنارخ رصق ةباتك يف ( كلملا) ةملك يف فاككلا فرح دم دقو . (4

 يف ماشه رصق نم ةباتك يف (برلا) ةملك يف ءابلاو (هظفحت ) ةملك ين ءاخحلا فرح دم

 (هيمو) ةملك يف ءايلاو ميلا دمو .(1 ه8 حول ) رجفملا ةبرخ

 .(!3"1/ حرل) ججزملا

 2 4 راخفلا نم حارسا
 2 دو 3و

 ا مشملاب)) ةمبدقلا ةيبرعلا رداصملا يف ةباتكلا يف ةرهاظلا هذه تيم مع لأ

 هع 13540 ىشملاب بتككت تناك رابنالا لها نا لاقيف ميدق طخلا يف دملا نا رهاظلاو

- 
 هتلالدو يدتبملا طخ هداقال قشملا نوهركي اونأكد» باتكلا م ا ناف كلذ

 8 28 . ا »7 ع
 هب ةباتكلا اوهرك مبدا ىتح نحل افرعو ةنم هنا ةهارك تراصو ىبذنملا دوام ىلع

 1١14 ص ا. هج .ردصملا فت (ةه)

 2.114 صا ا جا .ردصملا فن علالاز

 يسحلا ىضترم دمحم ديلا ضيفلا وبا نيدلا بحم . يديبزلا) . (اهفورح دم ةباتكلا يف) قشملا 00

 78١م5 ةيبهولا ةعبطملا ٠ ٠ سوماقلا رهاوج نم سورعلا جا جات م اف ءأهم 0 ةلس ىفوتملا يطس

 : ًاقثم هقثمب طخلا قشم و - ساطرقلا يف يرحلا عرس : قاشم ملقو 0٠/( ص .الاج . 0

 . هيف عرسا ليقو .هدم
 م46 صا 44 ص 29١ م . برعلا تاسل .روظلم نباز

 144 صا 8 جا . ىشعالا حبص .يدنشقلفلا (االى)

 ١44 ص ا. جا .ردصملا سفن (ةاؤ)

 . نايح وبا . يديحوتلا) اقرخو افرجعت كلذ يف نال افشم نآرقلا بتكي نا هركي نيريس نبا ناكو
 (15 ص . لئاسر ثالث
 ةعبطلا . نآرقلا مولع يف ثحابم . يحبص . حلاصلا) .(م 9/98) ه 1١١ ةنس نيريس نبا يفوت

 و17 ص م ١458 توريب نييالملل للعلا راد ةعطم . ةماخلا
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 نب رمع ةفيلخلا هنجبتسا دقو . 21*:”هب فافختسالا يف نظلا نم اقوخ سيئر ىلا

 ةءارقلا رشو قشملا ةباتكلا رش» :هلوق هنع ىور ىتح (ضر) باطخنا
 . نييبسل ناك قشملا ىلا برعلا باتكلا ضعب ليم نا يلوصلا ىريو . 7*'2:همردحلا

 هبلغت كلذبو ةباتكلا ىلا ًاقوشتم ًاطيشن بتاكلا نوك ةلاح يف فورحلا دم وه لوالا
 دم هيلع متحَت بتاكلا لمانا بعت وه يناثلا ببسلا اما .عارمالا ىلا هدي
 أرقتف ملعتم هملك يف ءانلاو ميما نيب دمب نأك هملكلا يف اهعقوم ناك اهم ('*5”فورحلا

 ليمي هدعاوقو هلوصا يومالا رصعلا يف قشملل حبصا دقف كلذ عمو . 15 ملعتسم

 . نيطاطخلا نم ريثكلا هيلا
 اهنا رهاظلا ء ةديدج ةيفرخز رداوب يومالا رصعلا يف طخلا ىلع رهظ دقف ًاريخأو

 يف ًالصا احل ةقالع الر صانع ةفاضاب كلذو « لبق نم طخلا يف لاعتسالا ديق نكت مل
 ماللا يفرح يف تلثمت يتلاو فورحلا ضعب تاماه يف يتلا ةريغصلا تائلثملاك فرحلا
 .(١؟ حول) ناورم نب كلملا دبع لايما دحا يف (هللا) ةملك نم ءاهلاو

 ه0 صا« باتكلا بدا ؛ يلوصلا (18)
 مها ضص ءردصملا سقت (181)

 (#م4 ص: لئاسر ثالث ؛نايح وبا : يديحوتلا) ةءارقلاو مالكلا ةعرس : همرذحلا
 هه ص .اباتكلا بدا .يلوصلا (18؟)

 ١48 ص ا ج . ىثعالا حبص .يدنشقلقلا (18*)

 لنفي





 باسلا زجصفلا

 يللا ايلا





 وا "0 ةنويللا وا ةسوبيلاب ماع لكشب تاباتكلا تزيمت نا اب ملسملا روعالا نم

 .اذه نع ةيبرعلا ةباتككلا جرخت ُُى , ""اهفورح مسر يف [بب عيبا

 نم اهريغ وا دوقعلاو تالسارملا يب ةصاخو . ةباتكلا يف ةعرسلل ةجيتن نا ريغ

 تدجحو يناتلاو ةدوحلا 2 ىوصقلا 0 وا ةقئافلا ةيانعلا بلطتت ال ىلا تاباتككلا

 ناب نايبلا نع يتغو . ةيسيئرلا ابتازيمم نه ةسوبيلا تناك فورح ىلا اهقيرط ةئوبللا

 . يوفع لكشب متي ناك كلذ

 ابم فصتت تلاز امو تناك ةباتكلا يف ةعرسلا نع ةيتاثملا ةنويللا ةرهاظ نا هقاولاو
7 

 ةي

 يهو ةيبرعلا ىلا تاباتكلا برقأ يف رظنلا انققد ولف . ةيبرعلا ريغ تاباتكلا م ريثكلا

 (ب ه حول) كوالا لاهللا ما يشقن اهيلع ةلثمالا ريخو . ةرخأتملا ةيطبنلا شوقنلا

 , تنال دق ةسباب ًاقورح كانه نا اندجرل ١( ه حول) ةراينلاو

 هسباي ًافقورح دج ذا . مالسالا تقبس بلا شوقتلا يف كلذ ىلع ةلثما ةيبرعلا يفو

 ْ 0 ًالكش تذحخأ دق

 رصع يف دادزا ةبايلا فورحلا ةنويل وحن يوفعلا لبملا وا هاجتالا نا دقتعملا نمو
 تاالسارملاب اهنم قلعتي ام ةصاخ ةباتكلا ىلا ةجاحلا دايدزال ةجيتن ةيدمحملا ةلاسرلا

 ةجاحلا ءافتنا ىلا ةفاضالاب اذه ةقئاف ةراهه بلطتت ال تاباتك نم كلذ ريغو دوتعلاو

 حيص . يدنشقلفلا ) ةط هوسبملا اهم ةدنع تاحالطصضا ةسوبي اب لثمتت ىتلا فورحلا لع تقلطا )١(

 اماما (817 يح . قبالا ردصملا . مهاربا ةعمج) عيبرتلاب فصتن يتلاوا ( 16 نع .# دج . ىثعالا

 فحصلا . زيزعلا دبع دمحم . قوزرم) .فاحلا طخللا وا يتوزملا طخلا وا اياوزلا ينذب اهطخخ ىمي

 ها ٠ 1896٠ يقارعلا يملعلا عمجلا ةعبطم . يقارعلا يملعلا عمجملا ةلحج . ةينف ةيخيرات ةمارد فيرشلا

 : اهنم ةدع تاحالطصا ةئيللا فورحلا ىلع تقلطا أك ٠١( ص .م 1١91

 .ريودتلاب فصتن يتلا وا ( ١9 ص .# ج .ىثعالا حبص .يدلشقلقلا) ةروقملا

 ,( 985 ص .قباسلا ر دصملا . يهاربا , ةعمج)

 ةيروالا تاب مف هيمج مث نمو .٠ ةيطبنلاو ةيئايرلاو ةيريعلاو ةيمارالا تاباتكلا الثم كلذ نم (5)
 53 قولا هد 0 نرسل

 , ةثيدللا
 ءاغلاو ( نيدسالا ) ةملكأ يف فلا ماللا فرحو . لوالا لايللا ما شقت نم (هند) ةملك يف ءافا فرحك ()

 (4) مقرا لودج عجار .هرايلا شقت يف (هغلبم) و (هيني) يتملك يف ءاهلاو (يف) ةملك يف

 (بتاك) ةملك يف فاككلاو (هديبع ) ةملك يف ءابلا فرحو (هيلال) و (هللا) يئملك يف فورحلا ةنويلك (4)
 ةسنك فورح ةئويلو ( ب 7 حول ) يناثلا لاهملا مأ شقي نم ( ىلع) ةملكو (ديلقلا) ةملك يف ءابلاو ماللاو
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 يف ةطاسبلا وحن ليملاو فشقتلا ببسب لئمالا رهظملاب كاذنا يبرعلا طخلا راهظا ىلا
 . شيعلا

 هيسانها يف ةحضاو يدشارلا رصعلا يف ةسبايلا فورخلا ضعب نييلت ىلع ةلثمالاو
 ءاخملاو ميجا فرح يف لثمتت ذا .(١؟ حول) (م 745) اه ١

 ماللاو 7( سنس ) نيسلاو 0( هب ) ءاحلو "2 نوط >< )
 ينو كلذك 0( كح ) فاكلاو ( بص ) داصلاو ©( » )فلا
 فلا ماللا فرح يف ةحضاو يهف ١(. حول) (م 591) ه ١ ربق دهاش

 0 و
 تناك ركذلا ةفنالا تاباتكلا يف ةسبايلا فورحلا ضعب ةنويل نا دقتعملا نمو

 لق نلت مل ةسبايلا فورحلا ضعب نا موضح 0097 خسنلا ملق روهظ 5 لواللا هردابلا

 . ةديدحلا ةنيللا اهروص تحبصا لب طقف اذه سيل .اهاكشأ يف تروطت لب
 ءاحلا فرح يف ايفا ارتكب يومالا رصعلا ذنم فورحلا كلتل ةيمسرلا لاكشالا

 يف ( 0 ) ىازلاو ءارلا ينرحو ( .... ) قولغملا ىطسولا نيعلاو ( © )
 ءارلا فرح يفو 27 يطنزيبلا زارطلا ىلع ةيورسملا ةيومالا دوقنلا ىلع ةيبرعلا ةباتكلا

 ٍفو ١0(. حول) ناورم نب كلملا دبع لايما ضعب يف (ريما) ةملك يف( ل )
 لادلا فرح ةنويلو .(74 حول) هرخصلا ةبق ىلع ةباتك يف (طرص) هملك

 حول ) يطنزيبل ١! زارطلا لع بورضملا يومالا دقنلا ىلع (دمحم ) ةملك يف ( 3-0

 يف ءافلا فرح ةنوبلو و. ( ب 8 حول) سيسا شقن يف ( يموالا ) ةملك يف نيسلاو واولا فرحو ( ينلسرأ)
 ١107(. حول) نارح شقت يف (دسفم) ةملك

 .(8) مقر لودج ا

 (نيمحرو (ىدمج) يملك يف (6)
 (سنها) ةملك يف )١(

 (سنهأ) ةملك يف (7)
 (ربكالا) ةملك يف (2)

 (رغصالا) ةملك يف (9)
 (هبنتك) و (ربكالا) يتملك يف )2٠١(
 (رخالا) ةملك يف )1١(

 باتكلا هب ةخسللاو لوقنم خستتمو خوسنم باتكو ٠ هتخستناو هتلقث اكسنت باتكلا (تخسن) : مخسنلا (1ك1

 خسن عمهلاو لو تب حر ليقنملا
 ةعبطلا . منملا حابصملا .م 18ج ه اا/٠ ةنم ىفوتملا يرقملا يلع نب دمحم نب دمحا . ئمويفلا)

 .0"4 ص .5 اج ١94904. رعم ةيريمالا ةعبطملا . ةيئاثلا

 (8) مقر لودج (٠؟)
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 ةفيلخلل جبسن ةعطق يف (نورم) ةملك يف ( ل٠. ) نونلا فرح ةنويلو 24( ٠

 0231 (و0م حورل) (م #58) اه 54 مكحلا نب ناورم

 فورحلا ةنويل ىلع ةلثمالاف يومالا رصعلا يف ةيمسرلا ريغ تاباتكلل ةبسنلاب امأ
 41 ةئس ذنم ًاقلغم ًالكش ذختا دق ىهتنملا نيعلا فرح نا ًالثم كلذ نم . ةريثك ةسبايلا

 ظحالي كلذك ١8(. حول) 3( م" ) رمع نب ماشه ةيدرب يف (م /١ءو) ه
 يهتنملا ميلا فرح ةنويلو 02( ل ) هناتسا نم نيسلا فرح ولخ ًاضبا

 75 حول) رجفملا ةبرخ يف :كلملا دبع نب ماشه رصق ةباتك يف 3( مث )
 نيميلا وحن وا ©( 1 رمل ١ راسيلا وحن فلالا فرح ءانحناو

 ١١(. حول) ًاضبا ماشه رصق ةباتك يف "*( ( )
 ةجيتن ًانيل الكش تدذحخا دق ةسبايلا فورحلا نم ريثكلا ناب حوضوب نيبتيو اذه

 5 ةنوبللا ىلع دمتعي لقتسم مئاق طخ روهظل لوالا هردابلا انداقتعاب ىهو ٠ ةعرسلا

 طبض مهماتها لج ناك نوطاطخ رهظ نا كلذ ىلع دعاس يذلاو . فورحلا لاكشأ

 طاطخلا ربتعيو . هفورح لاكشا مسر ف ةتباث لوصاو دعاوق عضو يق ييرعلا طخلا

 لعجف رمالا اذبب متها نم لوا يرجملا يناثلا نرقلا يف شاع يذلا ررحلا لوحالا
 دبع وبا درفت » نا يدنشقلقلا ركذيو "7+ خاسنلا ملقد هاهم اصاخ الق هنيللا فورحلل

 سدنه يذلا وهو ريزولل كلذ يف لامكلا ناكو جردلاب يلع وبا ريزولاو خسنلاب هللا

 اننامز باتك نم ريثكلا ناب اضيا يدنشقلقلا ركذيو "0 .اهريرحت داجأو فورحلا

 نم دجمت اناف طلغ وهو : كلذ عدتبا نم لوأ وه هلقم نب يلع ابا ريزولا نا نومعزي
 (1) مقر لودج )1١4(
 ( عقداف) ةملك يف )1١6(

 (مسي) ةملك ف (15)
 (محرلا) ةملك يف (17)
 (برلا) و (هللا) يتملك يف (14)
 (ريمالا) ةملك يف (19)
 ةه ص ا - مضض - تسرهفلا . ميدنلا نبا (0)

 ا١ل ص .م ج - ىشعالا حبص ٠ يدنشعلقلا ١

 414 8/ هل 78 ةنس ىفوثو م 841/ ه 719/8 ةنس دلو هلقم نب ريزولا وخخا يلع نب نسحلا نب هللا دبع وبا

 .(64 ص . تسرهفلا . ميدنلا نبا) يضاملا يف اهطخخ لثم ري مل هيخاو وهو م
 ه74/ اه 804 ةنس يقوتو م 888/ ه 71/7 ةنس دلو هلقم نب يلع نب دمحم لع وباوه : هلقم نب ريزولا

 ردتقملا مهو نييسابعلا ءافلخلا نم تارم ثالثل رزوتسا (4 ص .ردصملا سفن . ميدنلا نباز م
 ١1مم ه 47١ ةنس ىفوتملا يلاعثلا دمحم نب كلملا دبع روصنم وبا . يروباسينلا) . يضارلاو رهاظلاو
 ص 23535 صم . 198224ياه 1555 ةرهاقلاب رهاظلا ةعيطم . بونملاو فاضملا ف بولقلا راهث . م
 .(لكخ نص اال
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 وحن ىلا هنع ريغت لب يفوكلا ةروص ىلع سيل ام نيتثاملا لبق ايف نيلوالا طخب بتكلا
 . ؟ ”«هنع هلقن نم هبرقل ليما ينوكلا ىلا وه ناك ناو ةرقتسملا عاضوالا هذه

 هعضوب كلذو ةهج نم هلّمم نبا ريزولا هلذب امل ةجيتن ءاج ىارلا اذه نا حضاولاو

 . "9 ينوكلا طخلا نع زيمتم طخ راهظال بسنلاو دعاوقلا
 نيللا طخلا ةيمدقأل مزهلا ةيناكما نم ةعمج مهاربا هحرط ام نوكي كلذ ىلعو
 ةيبرعلا تاباتكلا يف هاندجو ام فلاخي هنال ؛ ًاميلس سيل "17 سبايلا طخلا ىل

 وحن ليملا ناو ٠ هنويللاو سبيلا نيب عمجت ةيبرعلا ةباتكلا نأ نم ةيمالسالاو 7
 سكع دوجو مدع وه يأرلا اذه معدي اممو . ةباتكلا يف ةعرسلا ةجيتن ناك ةنويللا

 يف سيل هنا اك . ةسوبيلا وحن تروطت ةنيل فورح كانه سيل هنا يا . ةروصلا كلت
 ًارصاعم ىتح وا سبايلا طخلا لبق نيللا طخلا دوجو ىلا ةراشا ةيخيراتلا تانودملا
 .هل

 ينلا نمز طوطخلا نم نيعون كانه نا قوزرم زيزعلا دبع دمحم ىريو
 اوناك ( ص) يننلا باّتك ناب داقتعالا ىلا لام هنا لب طقف اذه سيل . "*(ص)

 طخلاب هنوبتكيف اودوعيل مهيلع ميركلا ينلا ءالماب نيللا طخلاب هوبتك ام نوديعي

 نم قوزرم زيزعلا دبع دمحم هيلا بهذ ام حص اذاو !'''ةيصسرلا ةعيبطلا اذ فاحلا
 ةدايز ىلا يدؤت تناك ةعيرسلا ةباتكلا نا نم هدقتعن ام معدي كلذ يف ناف نهكت

 .اهيف ةيئالمالا ءاطخالا ةدابز ىلا ةفاضا اهتءادرو فورحلا ةنويل

 ريغ يداليملا عباسلا نرقلا ذنم ًاعئاش ناك يخسنلا طخلا نا ضعبلا ىريو اذه
 ام ياني اع وهو "7 ضحاصملا يفوا دوقنلا ىلع وا رجحلا يف كاذنا مدخسي ىل هنا

 ناك امل ةفاضا رجحلاو دوقنلا ىلع ًانيل ًالكش تذخا فورح دوجو نم ًايلمع هاتسمل

 , 58 ىلوملا نم اهريغو ىدريلاو جيسنلاو نداعملا ىلع ًارهاظ

 ,168 صا. جا . قبالا ردصملا . يدنشفلملا (50)

 يدئشقلقلا ) . ( ةطوسبملاو هروقملا) ةئيللاو ةسبابلا هفورحب زيمت يذلا يبرعلا طخلاوه : يفوكلا طخلا (85)
 نم دلي اي كلل ةفوكلا ممم دعب: قركلاب تعيش تبلغ انفو (18 ل * دج . ىشعالا حبص
 يرابنالاو يريحلا طلاب ىمسي قارعلا يف يبرعلا طخلا ناك دقو . اهيطاطنخ يديا ىلع ناقئالاو ةدوحلا

 (الال ص. بدالا خيرات - يئفح . فصان) .ةفوكلا ريصمت لبق
 هم ض . قباسلا ردصملا . مهاربا .ةعمج (؟4)

 ٠١ سا .فيرشلا فحصملا .زيزعلا دبع دمحم .قوزرم (؟8)
 ٠١ ص .ردصملا سفن .قوزرم (55)

 4١ ص - 1٠ ص .ةيمالسالا نونفلا يف مسرلا ةذتاسا داحلا .دمحم يكز .نسح (ا/)

 (14) مقر لودج (50)

 لاف



 رماثلا حفلا

 داخألا رهاب





 : لكشلا

 هذه نا سورعلا جات يف يديبزلا ركذيو . 2 تاكرحلاب فورحلا دييقت وه لكشلا
 نا كلذ يف ببسلاو ©70لبح اهمئاوق دشو» يا « ةبادلا لكش نم تذخا ةيمستلا
 اهعنميف 70 لاكشلاب ؛ ةبادلا طبضت ا اهبارعا سبتلي الف لكشلاب طبضت فورحلا
 عوقولا مدع يا , © لاكشالا ةلازا نم ءاج لكشلا نا ًاضيا ركذو . 247 بورهلا نم
 , 29 ةءارقلا دنع نحللا يف

 نم ةيلاخ « ةزخأتملاو اهنم ةميدقلا « ةيطبنلاو ةيمارالا مالقالا نا ظحالملا نمو
 يف ًايبسن ةرخأتم ةرتف يف رهظ دق لكشلا نا يف تاراشا تدرو هنا الا . ًاماإت لكشلا

 بتكلا اولقنو ةينارصنلا يف اولخد امدعب لكشلا نايرسلا عضو دقق . ةيربعلاو ةينايرسلا
 دقو . "”فورحلل لكشلا اوعضوف اهتءارق يف نحللا نم اوفاخف ٠ مهنغل ىلا ةسدقملا

 .مهم اص 1١١ حج .ابرعلا نال .روظنم نبا ()

 ,"وا“ نص -ا/ م. سورعلا جات . ىضترم دمحم . يديبزلا ()
 . (588 صا. م. سورعلا جان . يديبزلا) هب هيادلا مئارق دشن يذلا لبحلا يا لاقعلا وه لاكشلا (م)

 اوناك ًالاقع ينوعنم ول : هيلا ةاكرلا ءادا نع برعلا تعنتما نيح ( ضر ) قيدصلا ركب يبا لوق هنمو»»

 ناك يذلا لبحلا لاقعلاب (ضر) ركب وبا دارا مهضعب لاقو هيلع مهتلئاقل ( ص) هللا لوسر ىلا هنودؤي
 نا لبالا بحاص ىلع ناك هنا كلذو قدصملا اهضبق اذا ةقدصلا يف ذخؤت تناك يتلا ةضيرفلا هب لقعي

 .(507ضص مع . سورعلا جات . يديبزلا) وهي لقعت اللامع ةضيرف لك عم يدزي

 ,1586 ص #2 جا . ىشعالا حيص .يدنشقلفلا (:)

 . نآرقلا مولع يف نافرعلا لهانم .م /1910١ ه 11719 ةنس ىفوتملا قابلا دبع نب دمحم . يتاقرزلا (0)
 12086 ص ١21ج .م 1485/ه 157/17 . ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد ةعبطع . ةثلاثلا ةعبطلا

 اذه ينو .ماع هجوب ريبعتلا ةقيرلع هب دارب اك فولاملل ضفلاخم بولسا ىلع قطنلا : نحللا نم دصتيو (1)
 : ةمرلا وذ لوقي ىنعملا

 مجعت برعلا تاغل نع هنحل يف
 ٠ ٠10/0٠ ةرهاقلا . يبرعلا باتككلا راد ةعبطم .راجنلا ميلحلا دبع ةمجرت . ةيبرعلا . ناهوي . كف)

 .(3868 ص .م ١؟ةزاه

 ةعبط . فحاصملا طقن يف مكحما .م ٠١ 6؟/اه 444 ةنس ققوتملا ديعس نب ناع ورمع وبا . ينادلا (7)
 ص .ةباداو يبرعلا طخلا خيرات . رهاط دمحم . يدركلا . 74 ص .م 1945 2له 1*ال4 قشمد
 دي

 سما ةلسلس .م اكتمل نيينانيللا نيلسرملا ةعطم . ءابقلالا ةصق . قيفش اصجو جروج الهش

 48 ص - مريلاو

 1ا/



 لبقو 3 يداليملا عبارلا نرقلا ذنم ًاعئاش حبصأ ينايرسلا طخلا يف لكشلا نا ركذ
 يف وحنلا عضو نم لأ نا درو ثيح سداسلا نرقلا ل مت دق كلذ نا اضيا

 '"”ةيداليم ه١ ةنس ىفوتملا نيبيصن ةسردم ذاتسا يزاوهالا سوي وه ةينايرسلا

 ًأدبو ةاروتلا نوتم طبض يف رظنلا يواهرلا بوقعي رام داعأ ةيداليم 7١8 ةنس يفو
 اطقن مهدنع ناكف ©'''هوحن يف يربعلا نبا هنع اهلقن يتلا "0! ةقيرطلا هذه مايتاب

 . 990 هتحت وأ فرحلا قوف عضوت هريبك
 ءايلاو واولاو ءاملاو فلالاك فورخلا ضعب رمالا يداب يف تذختا يربعلا ملقلا فو

 ءاجه يف رييغت نم هتببس ال كلذو تكرت ام ناعرس اهنا الا تاكرحلا ماقم موقتل

 . ضرالا يف اوتتشن نا دعب دوييلا نا ريغ . !'"'”فورحلا ددع يف ةدايز نمو تايكلا

 نرقلا يف كلذ ناك امبرو . تاكرحلا وه ًاديدج ًاماظن اوعرتخاف مهتغل عابض نم اوشخ
 نم ددع وا ةطقن نع ةرابع تناك كلت تاكرحلاو 217 يداليملا سداسلاو سماخلا

 ةدملاو ةدشلاو ةمضلاو ةرسكلاو ةحتفلا لثمتل فرحلا تحت وأ قوف عضوت طقنلا

 , 0*3 لصولاو

 لكشلا نم ةيلاخ . ةرخأتملا ما اهنم ةميدقلا ءاوس . ةيطبنلا ةباتكلا تناك الو

 وه ناك يطبنلا ملقلا ن اع سبقا يذلا يلامشلا يب رعلا ملقلا نا ىيدبلا نف . اهات

 ةرهاظ لعج ىمالسالا نيدلا يب برعلا ريغ لوحخد ا .لكشلا ن 0 رع ايلاخ رخآلا

 ٌارما لكشلا و يف ةردابملا لعج ام ميركلا نآرقلا ةءارق يف ًاصوصخ ةحضاو نحللا

 ناو ةصاخ ؛'؟'رامضملا اذه يف نايرسلا اودلق دق برعلا ناك نا يردن الو .ايرورض

 لضوملا ٠ ءايالا ريد ةعبطم . ةينايرسلا ةغللا وح يف ةبهشلا ةعمللا . دواد فسوي نارطم  سيميلفا (4)
 ,ا١ا51 ص ا.رأ مد.م امذكك

 ةينادلكلاو ةيلايرسلاو ةيمارالا ةغللا وعنا يف باتك . سج رج سقلا ٠ ينانبللا يبلحلا بهارلا . يزرلا قر

 ١. صا .م 1841/ توريب ةيكيلولاكلا ةعبطملا  اهرعشو اهفرصو

 يفوت . 49 ص .٠ ةيئايرسلا بادالاو مولعلا خيرات يف روثملا ؤلؤللا . لوالا مارفا سويطانغا .موصرب )٠١(
 شماه . 1١ ص . قبالا ردصملا . يجرج سلا . يزرلا) . داليملل نماثلا نرقلا يف يواهرلا بوقعي

 زئؤنلا . لوألا مارفا سولطدغا . مم ) م 204 ةنسا ىقون هلا ديدحتلا هجو لع ركذ اك( 1 مقر

 (؟9* نم .ةيلارلا بتدالاو مولعلا خيرات يف روشنلا
 دق ص . ةبا'ءرسلا ١ سادالاو مولع خيرا ي ء ررشملا هللللا  لوالا مارفا سويطانغا . موصرب )١١(

 ؟ؤ1 ا .فحاصلل طق يف مكغا .ورمع با . يئاذدلا (1؟)

 #٠١ لف ل ةيمالا تاغللا تيرات . ليئارسا .نونفلو (١؟)

 )١4( لح 5 مضت م٠١

 55 حا 284 نم . ةيرعلا ةغللا دعاق يف رثكلا . ردي (18)

 54 نجا . فحاصملا طل يف 0 يادلا ع5

 م١



 مهيتك ةءارق يف نحللا نم فوخلا يهو فورظلا سفن امهلع تمتح دق اهلك

 نابا ةسدقملا بتكلا يف لكشلا اوفرع نيذلا دوبيلا نع كلذ ءاج امبر وا . 21 ةسدقملا

 ىلع لكشلا هيف رهظ يذلا نمزلا ديدحت لهسلا نم سيلف كلذ عمو . ةرتفلا كلت

 لوالا مهدهع يف لكشلا اوفرع دق برعلا نوك يثني نم كانهو . ةيبرعلا فورخلا
 نيح ىلا لكشلا نم ةيلاخخ فورحلا نوكت نا دعبتسي نم كانهو 180 مهتحاصفل كلذو

 , 239 لكشلا نم فحاصملا اودرج دق ةباحصلا نا نم درو ام ليلدب فحاصملا طقن
 امب يأرلا اذه نيمعاد ('''ضحاصملا طقنب اؤدب مهسفنا ةباحصلا نا ىري نم كانهو
 مث 29 اوطقنف اًودب : لوقي (59 ةدانق كتبو : هلوق 3 يعازوالا نع درو

 ةباحصلا نا ىلع لدي اذهد : هلوقب ينادلا ورمع وبا بقعو « ("؟!اورشع مل اوسمخ

 4١0١ ص 1١. حج . ناقرعلا لهاتم .٠ يناقرزلا ةنفآ

 1٠0١ ص 2١ حج .نافرعلا لهانم . يناقرزلا (18)

 ١و6 صا .# ج .ىثعالا حبص .يدتشقلقلا (1)

 .م 188 عراه 451 ةنس ىقوملا ةداز ىربك ىثاطب فورعملا ىفطصم نب دمحا . هداز ىربك شاط

 دنهلا نكد دابا رديحم ةيماظنلا فراعملا ةرئاد ةعبطم . لوالا ةعبطلا . هدابلا حابصمو ةداعسلا حاتفم

 مل صا مع ص زج .م والم 1مم
 ) )0١ص .فحاصملا طقن يف مكحملا . ينادلا "

 ناكو .ماشلا لها نم رمع نب نمحرلا دبع وهو ورمع ابا ىنكي ناكو ه 181/ ةنس يعازوالا ىفوت (71)
 نداعمو بهذلا جورم . يدوعسملا) .ةئس نوعست هل .روصنملا مايا رخا يف نميلا لها يبس نم
 م04 لص 29ج 2.1955 ه ١88 توريب سلدنالا راد .رهوجلا

 يسودلا سودس نب ثراحلا نب ورمع نب ةعيبر نب ورمع نب زيزع نب ةماعد نب ةداتق باطخ وبا (50)
 ةئامو ةرشع عبس ةنس يفوت . ةرجهلل نيتس ةنم هتدالو تناك اريبك املاعو ايعيات ناك . همكالا يرصبلا

 5481 ةنس ىفوتملا دمحم نب دمحا نيدلا سمش سابعلا وبا ناكلخ نبا) ةرشع ةينايث ليقو طساوب

 نيدلا يح دمحم هسراهف عضوو هيشاوح قلعو هقمح . نامزلا ءانبا ءابناو نايعالا تايفو . م 1؟85/ه
 ص - 7484 ص .8ج .م 18448 - 597*١ رصمب ةداعسلا ةعبطم . ىلوالا ةعبطلا . ديمحلا دبع

 ةنس دعب ىفوتملا هللا ديع نب دمحا نيدلا يص يجرزخلا ) . يعازوالا هنع ىور نيذلا نم وهز 4
 17117 ةيريخلا ةعبطملا . ىلوالا ةعبطلا لاجرلا ءابسا يف لاككلا بيهذت ةصالخت م 1هزا//ه 17+

 .3ةه4 ص .م 1؟١:/ه

 تناك لكشلا طقن ناريغ . ةطقنلا تلمعتسا امهيلك يف نال كلذ . ماجعالاو لكشلا طيقنتلا لمشب (؟)
 ماجعالا طقن اب (51177 . ص ؟ ج .نايعالا تايفو . ناكلخ نبا) ةباتكلا دادمل اهنول يف ةفلاخم

 (؟ممل ص 215ج .ابرملا تالا .روظنم نبا) اهفن ةباتكلا دادم نول نم تناك

 « ص .ضحاصملا طقن يف مكحتلا . ينادلا (؟4)

 .ةرشع وا تايآ سمخ لك دعب ةمالع عضو وه .ريشعتلاو سيمختلا
 ةعجارلا ءايلا هبشت ةمالع تعضوم_شيح فاقوالا ةيريدم هترشن يذلا فحصملا يف كلذ حضوتيو
 ,تايا رشع لك ةيان يف( )
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 ال ةداتق ةياكح نال روشعلاو سومخلا مسرو طقنلاب نوئدتبملا مه نيعباتلا رباكأو

 0 « نيعباتلا نم وه ذا مهنع الا نوح

 نارملا ظافلا لمشي اماظن طقنلل اولعجب مل نيملسملا نا يلادلا ورمع وبا ىريو

 هل ًاماظن اثم اولعج مث نوعباتلا اهعبنا 7 ةيريسيت تالواحم تناك لب ًاعيمج

 ىلع كلذب نيدنتسم يأرلا اذه حيجرت نكمملا نمو ." عبتت لوصاو دعاوق
 دقو صاخ لكشب ةباحصلا لبق نم فورحلل لكشلا عضوب قلعتت ةيخيران تاراشا

 58 ةيربعلا فرعي نمم رخآلا مهضعيو "9 ةينايرسلا فرعي نمم ةباحصلا ضعب ناك
 ةباحصلا ديرجت نم ركذ ام نا ايك . لكشلاب ذكتقو زيمت دق - انيب اك - نيملقلا الكو

 تقو يف لكشلل برعلا ةقرعم ىلع حضاو لكشب لدي لكشلا نم فحاصملا
 اولمعتسا دق هئيدحو رهدلا ميدق يف ةنيدملا لهأ طاقن نا» ًاضيا ىورو اذه "'””ركبم

 ذيدشتلاو نوكسلاو تاكرحلاف ةرمحلا اماف .ةرقصلاو ةرمحلا مهفحاصم طقن يف

 ,؟ صا . لفحاصلا طقت يف مكحملا . يتادلا (50)

 ج .م 1444/ه 9894 ةرهاقلاب يزاجح ةعبطم . نارقلا مولع يف ناقثالا . نيدلا لالج . يطويسلا

 "590 صا 54 نع أ

 وبا نع درو هنا الا , كلذ لعف ىلا قبس دق جاجحلا نا ريق كنومألا رماب تعضو دق راشعالا نا لبقو
 : لاق هنا ةداتق نع يقارسملا ورمع

 .راكتبالاك اذهو اورشع مث اوسمخ مث اوطقنف اوؤدب
 م 44١١/اه 8147 يلارح ىقوتملا يطانرغلا كلملا دبع نيا رككي يبا نبا قحلا دبع . هيطع نبا)
 .(304 ص 314814 ةيدمحملا ةنلا ةعبطم يرفج رثرا قيقحت .نارقلا مولع يف ناتمدقم

 ةمدقملا نم "0 ىص .ضحاصملا طقن يف مكحملا . ينادلا (50)
 ةمدقملا نم ١” ص .ردصملا سفن (707)

 (ص) يتلا يل لاق : لاق تباث نب ديز نع ديبع نب تباث قيرط نع ديمح نب دبع دنم يف انيور4 (؟84)

 ٠ .اموي رشع ةعبس يف اهتملعتف ةينايرسلا ملعتف اوصقنب وا اوديزي نا فاحخاف موق ىلا بتكا ينا

 (هكا ص 1١. ج . ةباحصلا زيمت يف ةباصالا . ينالّمسعلا

 يتلا يب ىنا لاق هيبا نع هجراخخ نع دانزلا يبا نع ًالوصوم يلعب وباو يوخبلاو اقيلعت يراخسبلا يورو يا
 هتقذح ىتح رهش صن يل ىضماف تلعفف يباتك ىلع مهنمآ ام يناف دوهي .باتك ملعت لافق .. .(ص)
 ء.هلا تارق هيلا اوبك اذاو مييلا بتكا تنكف
 هوا ص 1١. حج .ردصملا سفن ءينالقعلا

 تاءارقلا يف رشنلا م 14 هاه مس# ةنس ىقوتملا . قشمدلا دمحم نب دمحم ريخلا وبا ؛ يرزحلا نبا (0)
 . © ج . ىشعالا حبص . يدنشقلقلا #0 ص . ١ ج (تا.د) رصمب دمحم ىفطصم ةعبطم . رشعلا

 - ١هم ص

 مااص .ا١ اج (هدايلا حابصمو ةداعسلا حاتفم ءفداز .٠ ىرك شاط
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 9 دوسالا يبا ناسل ىلع ىور ايك 17 ةصاخ تازمهللف ةرفصلا امأو فيفختلاو

 كلاب يدنا نيقزلام رح عضأ نا هيا 7 ١ نب يلع تنذأتسا دق» : لدا

 « اهدوجو ىلع اضيا ليلدل فحاصملا يب لكشلا هرك يف ةراشا دورو نا اي "7 اومن

 : هلوق نسحلا نع ًالقن يناتسجسلا نع درو دقف

 يعازوالا نع ةمقلع نبا ينعي ةبقع انثدحو .وحنلاب فحاصملا طيقنت هرك هنا
 , "90 تعطق مهيديا نا تددو لاق ةداتق نع

 تالواحم نع ةرايع ناك ةباحصلا نمز يف لكشلا نا ىلا ينادلا راشا دقو اذه

 نا لمتحملا نمو هلك فحصملل لمعتست ملو لوصاو دعاوق اهل نكي ل "*ةيريسيت

 يف أطخ عوقو نم ًافوخ ًايلك ضحاصملل ةباحصلا ديرجت يف ببسلا وه اذه نوكي
 هنوك يف ما صقان لكشب اهدوجو يف ءاوس يا نيتلاحلا الك ينو كلذ عمو - . ةءارقلا

 دقو . هلك فحصملا لكش ىلا يلاتلاب ىدا ةءارقلاب نحللا ناف لكشلا نم ايلك ًادرحي

 ناو يلؤدلا .دوبمألا يأ بلطل ةيبلت ا ىللاو هيبا نب دايز ةقفاومب كلذ مت

 دادم نولل ًاقلاخم ًادادم رضحاف . , "7 رمالا داب يف كلذ نع عنتما دق دايز 5

 دوسالا وبا حيتف اذا فرحلا قوف ةطقن عضي نا 87 فحصملا كسمي نم رماو ةباتكلا

 اذا نيتطقن لعجيو ءهمض اذا فرحلا ماما ةطقنو هرسك اذا فرحلا تحت ةطقنو هف

 . 184 ص . فحاصملا طقن يف مكحملا .يتادلا ("1)

 يلاو هيبا نب دايز حالوا ملعب ناك هنا ليق « يرصب وهو ينؤدلا هل لاقيو نايفس نب رمع نب ملاظ وهو (75)

 نا يل نذأتفأ مهتنسلا تبريغتف مجاعالا هذه تطلاخ دق برعلا ىرا هل لاقو اموي ءاجف . ذثموي نييقارعلا

 انل كرتو انابا ىفوت لاقو دايز ىلا لجر ءاجف .ال لاق ؟ مهمالك هب نوميقي ام وا نوفرعي ام برعلل عضا

 هنا ليقو . مط عضت نا كتيبن يذلا سانلل عض لاق رضح الف دوسالا يبا ىلا اوعدا دايز لاقف نونب

 درا مل ينا هل تلاقف اهموجن لاقف (مضلاب ) ءامسلا نسحأ ام تبأ اي هتانب ضعب هل تلاقف اموب هتيب لخد

 ارقي اثراق عمو . ( حيتفلاب) ءامملا نسحأ.ام يلوقف نذا لاقق اهتسح نم تيجعت امناو نسحا ابنم يش يا

 - ال1 ص اج .نايعالا تايفو « ناكلخ نبا) (رسكلاب ) ؛ هلوسورو نيكرشملا نم رب هللا ناد

 95١8(. ص ءردصملا سفن) .(م 088) ه 54 ةنم ةرصبلاب دوسالا وبا ىفوت (؟7١ ص

 5١9 ص .ا ج ,نايعالا تايفو ءناكلخ نبا (#)

 باتك ءم 4؟8/ه 715 ةنس ىفوتلا ثعشالا نب نايلم دواد يبا نب هللا دبع ركبوبا , يناتسجسلا (*4)
 14٠ج م 1917 ؟/ه ١788 رصمب ةينايحرلا ةعبطملا , لوالا ةعبطلا ء يرغج رثرا قيقحت ءضحاصملا

 2.1١1١ ص

 ةمدقملا نم ٠” ص فحاصملا طقن يف مكحلا ء ينادلا ("ه)

 7١5 ص .7 هج ءنايعالا تايفو ءناكلخ نبا (55)

 5١5. ص ءردصملا سفن (#0)

 (4 ص ءافحاصملا طقت يف مكحملا ؛ يتادلا) نقلا دبع نم الجر راتخا (4)

 5١7( ص ءادج قباسلا ردصملا . ناكلخ نبا)

 هلم



 (400 هلك فحصملا نم ىبتنا ىتح رمتساو 20 هنغ تاكرحلا هذه نم ًائيش تعبتا

 نب رصن وه فحاصملا طقن من نم لوا نأ ىري نم كانه ناف كلذ نم مغرلا لعو

 رصن» هيلع 0 يذلا (م )7١17 ةيرجه م4 ةنس ىفوتملا ييللا مصاع

 يناودعلا رمعي نب ىبحب وه كلذ لعق نم لوا نا ىري نم كانهو 2470 فورحلا
 نا ىلا تاياورلا كلت يف ببسلا عجري ابرو !!'9(م ؟744) ه ١74 ةنس ىفوتملا

 دوسالا يبا نع كلذ اذا دقو ةرصبلا يف فحاصملا طقن نم لوا اناك ىيحيو ارصن

 ناك كلدب يدتبملا نا ؛ كلذ ىلع ءانب حج رم ا نمو (497هذيمالت نم اهف (49 لؤدلا

 , *نريغال نيونتلاو تاكرحلا لعج» هنا ىورو . يلؤدلا

 . فحاصملا طقن يف مكحملا . ينادلا) . موشيخلا نم هّنغ هنال نيوتنلا هنغلاب ينعيو :ورمع وبا لاق (م9)
 (هم ص

 719 ص :15 هج .؛نايعالا تايفو :ناكلخ نبا (40)

 , علقملا . يلادلا 3"* نص - 188 ص .1485 لوباتسا ةلودلا ةعطم : طقنلا باتك : ينادلا

 ١١9 ص ا - ١؟4 ص :م 144:/ه ١89 قشمد يقرتلا ةعبطم

 4 ص :فحاصملا طقن يف مكحملا : ينادلا

 . نآرقلا مولع يف ناهريلا م 158 1/ه ال84 ةنس ىفوتملا هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب ؛ يشكرزلا (41)
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 , م 19 هالراه 15/5 ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد ةعبطم . ىلوالا ةعبطلا : يهاربا لضفلا وبا دمحم قيقحنت
 ناكر نيعباتلا ءاهقق نم ةيبرعلا ةغللاب ًاماعو اهيَقف ناك . يوحنلا يثيللا مصاع نب ,رصت 7981 ص ءالاج

 رمعي نب ىحن نع وحلا ذخا ليقو ٠ ةيبرعلا يف باتك هلو : ءرحنلاو « نارفلا يف درسالا يب 0 ىلا دلسي

 . ءابدالا مجعم . توفاي ؛ يومحلا) نيعسن ةنس ليقو نيناثو عست ةنم ةرصبلاب 5 ٠ يلاودعلا
 ()"؟4 ص دلل

 ةداعسلا ةعبطم . ىلوالا ةعبطلا . هاعولا ةيغب ءم 18٠ هراه 41١ ةنس ىفوتملا نيدلا لالج + يطويسلا

 45 ص .نارقلا مولع يف ثحابم . يحبص ٠ يحلاصلا 105 ص :م 16١8 ءاه 1755 رص

 ((19؟) مهر شماه

 مه ص :؛.فحاصملا طقت يف مكحملا ينادلا (

 اا ص .2”+ج + ىشعالا حب حبص .٠ يدنشفلقلا

 الع ناك -رضم نب تالبغ' نب سبق نب ناودع نم لجر رمعب نب ب ىحب
 ليقو (47 ص ٠ باتكلاو ءارزولا . يرايشهجلا) زاوهالا يف دلو ( 4١ ص . تسرهقلا : ميدنلا نيا)
 ةرجهلل 48 ةنس دودح يف (971 ص .ه ج .نايعالا تايفو : ناكلخ نبا) ةرصبلا ف دلو

 ناسارخ يف ًايضاق راصو )١( مقر شماه 458 ص ا: . نارقلا مولع يف ثحابم © يحبص  حلاصلا)

 . م 1١١ ١اه ه1 ةنس ىفوتملا يدادقيلا يئشرقلا نمحرلا دبع جرفلا يبا نيدلا لامج . يزوحلا نبا)
 مست ةنس يفوت (56 ص .م 9١1؟5/ه 56١ه قشمدب . قيفوتلا ةعبطم . نيلفغملاو ىقمحلا رابخأ
 0 (574 ص .م ج .نايعالا تايفو . ناكلخ نبا) .ةثمو نيرشعو

 "0 ص .فحاصملا طقن يف مكحملا . ينادلا (

 4١ ص 6 تسرهفلا . ميدنلا نبا (

 - #7”17 ص .ءاطقلا باتك . ينادلا (



 . طقنلا لاكشا (يلؤذذلا دوسالا يبا دعب نم) مصاع نب رصن عابتا ددع دَقل

 طسولا ةيلاخخ هرودم اهلعج نم مهنمو ( © ١ طسولا هدودسم هرودم اهلعج نم ملف

 ددشملا فرحلل اوركتبا ىتح 0( # ) ةعبرم اهلعج نم مهمو ( © )

 تحتو حوتفملا فرحلا قوف عضوي ( ن ) ىلعالا ىلا هافرطو "7 سوقلاك ةمالع

 ( ذل ) سوقلا لخاد ةحتفلا ةطقن نوعضي اوناكو . مومضملا لاهش ىلعو روسكملا
 نع اونغتسا مث ( ب ) هتحت ةرسكلا ةطقنو ( آل. ) هلاهش ىلع ةمضلا ةطقنو
 اذكه حوتفملا ددشملا فورحلا راصف ةمضلاو ةرسكلا 0 سوقا اوبلقو ةطقنلا

 دوسالا يبا عابتا داز مث( > ) مومضملاو ( تحن ) روكملاو ( دس )
 ءاوس هنع ةلصفنم فرحلا قوف ةيقفا هرج نوكسلل اوعضوف لكشلا يف .ىرخا تامالع

 ةحتف اهلبق ناك نا هب ةلصتم هالعا نم هرج لصولا فلالو « ةزمه ريغ مأ ةزمه ناك

 اهلبق ناك نا اهطسو فو ( 1 ١ ةرسك اهلبق ناك نا اهلفسا نمو ( ]1 )
 دادمل نوللا يف فلاخم يا رمحالا دإدملب كلذ لك ناكو ( ! ) ةمض
 نب كلملا دبع ءاج يىتح لكشلا نم طمنلا اذه لاعتسا رمتسا دقو 5 40, ةباتكلا

 طقنلا لديتساف اهسفن فورحلا طاقنو لكشلا طاقن نيب قرفي نا دارأف ناورم

 دمحأ نب ليلخلا ناو 498 نوكسلاو ةمضلاو ةرسكلاو ةحتفلاك مويلا اهفرعن تامالعب

 . "07 مامشالاو مؤرلاو ديدشتلاو ةزمهلا لعج يذلا وه 7*2 يديهارفلا

 ١ ص .فحاصملا طقن يف مكحملا . ينادلا <
 ١5١ ص ءا# ج ع ىشعالا حبص « يدنغقلقلا

 فراعملا ةرئاد ) . يبرعلا وحنلا لوصا عضو دق دوسالا ابا نا نم هبحاص ينني طقف ادحاو ايار كانهو

 ديمحلا دبع «ديشروخ يكز ميهاربا , يوانتتشلا دمحا : يوتفلا تباث دمحم ةيبرعلا ىلا اهلقن ةيمالسالا
 (7804 نص د 7007 نص دم 1970/1167 سنوي

 الا نص ؛ هبادآو يبرعلا طخلا خيرات , يدركلا (47)
 +01 ص ءا١ دج :نافرعلا لهانم « يناقرزلا (17)

 (الا/ ص «هيادآو يبرعلا طخلا خيرات) ةنيدملا لها راكتبا نم اهئاب هلوق يدركلا صصخبو
 40١ ص ١. حج .نافرعلا لهاتم « يناقرزلا (44)

 ال8 ص ؛ هباداو يبرعلا طخلا خبرات « يدركلا

 ١*6 صح .1 ج .ناقرعلا لهاتم « يناقرزلا (45)

 ءوحنلا جارختسا يف ةياغ ناكو ديهارف نم دزالا نم هلصاو دمحا نب ليلخلا نمحرلا دبع وبا وه ه0

 نيعلا بانك ةفنصملا بتكلا نم هلو ء ةنس نوهبسو عبرا هرمعو ةثامو نيعبس ةنس ةرصبلاب نوت ارعاش ناك

 (145 ص تسرهفلا « ميدنلا نبا)

 ت2 #17 ص ءاطقنتلا باتك « ينادلا (051)

 مع



 اهنا دجن يومالا رصعلا ةيابن ىتح انتلصو ىّتلا ةيبرعلا ةيباتكلا تافلخملا ةساردبو

 شوقن نم انلصو ام ةلق ىلا كلذ يف ببسلا ىزعي امبرو .ًامابت لكشلا نم ةيلاخ

 ميركلا نآرقلا ىلع ىلوالا ةجردلاب ًابصنم .ناك لكشلا نا ىلاو . ةهج نم ةيباتك
 (*97 هلوكشم تاباتك دجن ال نا ورغ الف ىرخا ةهج نم اقباس انب ره اك نحللا ةيشخ

 .ثحبلا اذه اهطوانت ىلا ةينمزلا ةرحفلا نمض

 : ماجعألا

 تلزا باتكلا تمجعا : ىنج نبا لاق» . 5 طيقنتلا وه طخللا يف ماجعالا

 اهب طقنلا لوكش نال اجعم يمسو طقتلاب هبتاك همجعا اذا مجعم باتكو . هماجعتسأ

 , 04, هلك مالكلل الوصا تناك ناو اهل نايبال ةمجعملا فورحلاك اهل نايبال همجع

 كلذو اهتءارق يف سبللا عوقو مدعل مسرلا يف ةبباشتملا فورحلا طقن وه رخآآ ىنعمبو
 ثدح م ةيبرعلا فورحلا طقن نا دقتعملا نمو . **”نفيحصت نم اهيلع أرطي امل افوخ

 يتلا ةينمزلا ةرتفلا ديدحت لهسلا نم سيل هنا ريغ . فيحصتلا يف برعلا عوقو دنع الا
 ضعب هل فورعم وه ا[ - كانه نا ذا . عطاق لكشب ماجعالا ايف عضو

 . ظفللا يف اهنيب زيمتلل تامالع ةيءاشتملا اهفورحل تعضو دق تناك ىتلا تاباتكلا

 ةكرحلا ةلزب يهو عمسن ابنال ماهشالا نم رثكأ يهو فيمختلا نم برضب ةافتخم ةفلتخم ةكرح : مؤرلا -
 نيب نيب هزمه لثم ةفلتخم تناك ناو
 ص ا.م امل - امه .ه #١ ءال - !م5١ ةيريخلا ةعبطملا .رصم . سورعلا جات ,/يدييزلا)

 هيف
 ةكرحت نيبتي امناو عمسي ال هنال ةكرملا مؤر نم لقا وهو هرسكلا وا همسفلا همشن نا فرحلا : ماهشالا

 . اهفعضل هكرح اه دتعي الو هفشلا

 (560”7 ضص .ردصملا سقن)

 .11 دج . برعلا ناسل .روظنم نبا) . بارعالاب هتديق اذا لوكشم وهف هلكشا باتكلا : تلكش (ه؟)

 (الول+ ص

 ١ .ناتطقن اهيلع ءاتلا لثم داولاب طقنلا : مجعلاو « مؤذ ص .مم ٠ سورعلا جات . يديبزلا (ه#)

 (؟28 ص .١؟ ج .ابرعلا نال .روظنم نبا)
 "مق ص .١؟ 84ج ١ برعلا نال .روظنم نبا ه4

 فيحصتلاو ( 187 ص . 4 ج . برعلا ناسل .روظنم نبا) . ةفيحصلا يف أطخلا : فيحصتلا (08)
 اهفرح وا . فورحلا هابتشال ةفيحصلا يف اهتباورو اهتءارق يف أطخا : ةملكلا . فحصي فّحص ردصم

 . اهعضر نع

 ةعبط . سلط دعسا دمحم قيقحت . فيحصتلا ثودح ىلع هيبنت . نسحلا نب ةزمح . يتايصالا)
 .” ص .ا958١ قشمد
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 طقن اك ؟*7 مهتاباتك يف لكشلل ةفاضالاب ماجعالا اولمعتسا دق نايرسلا نا دجنف

 يف دج ملف طاينالا أما 09 ءاظلاو ءاخلاو كادلاك مهفورخ نم اضعب اضيا نويناربعلا

 يبيدبلا : نمو .ماجعالا لئالد نم ةلالد ةيا رخأتملاو هنم ميدقلا مهشوقن نم انلصو

 عمو . ماجعالا نم رخآلا وه ايلاخ ناك طبنلا نع طخلا مهسابتقا دنع برعلا نا
 عارتخا ذنم يا ادج امبدق ناك ةيبرعلا فورحلا يف ماجعالا نا ىور دقف كلذ

 عضو دق ناك هردج نب رماع وهو هقبب يط ينالث نم ًادحاو نا يهو 8*2 ةباتكلا
 1 010 ءاجعالا

 انيدل سيل هنا يعيبطو يملامشلا يبرعلا ملقلا ىلا ماجعالا لخخد ىتم معن ال نحنو

 نم انيدل ام نال ةيلهاحلا ةرتفلا يف ةطقنملا ةيبرعلا فورخلا دوجو ىلا ريشت ةيدام لئالد

 + نارح سيساو ديزو يناثلا لالا ما شقنك : ةرتفلا كلت ىلا عج رت ينلا تاياتكلا

 نانكمطا ىلإ ماجعالا نم اهولخ عجر اعرف كلذ عمو ماجعالا نم ًاماهت لاخ

 شوقنلا كلت مظعم نا ىلا ةفاضا : ةءارقلا دنع طلخلاو فيحصتلا مدع ىلا بتاكلا

 . ةلهسلا ىرخالا تالكلا ضعب عم تاونسو مالعا ءاهسا ةعومجم نع ةرابع يه

 اللمعتسم ناك ماجعالا نا نظي نم برعلا نم نيثدحملا نيصتخملا ضعب كانه نا

 رعش يف الا يأرلا اذه معدي ام كانه سيلو ؟''”مالسالا لبق ةيبرعلا فورحلا يف

 ش : لوقي يذلا "7 يبلغتلا باهش نب سنخالا
 , "9 بتاك قرلا يف ناونعلا شقر اك - لزانم فوع نب ناطح ةنبال

 هه ص .ءابقلالا ةصق ءقيفش ءاحجو جروج ءالهش (85)

 "74 ص - اال ص . طخلا ةلاسر ءاضر دمحا

 "8 ص . طخلا ةلاسر ءاضر دمحا (هال)

 ١66 ص . ج . ىشعالا حبص .يدنشقلقلا (ه8)

 *8 ص : يلهانللا رعشلا رداصم .٠ نيدلا رصان ءدسالا
 هاله نص * ثلاثلا مقلا . نادلبلا حوف .يرذالبلا (689)

 2.39 صا 58 ص + يبرغلا ملاعلاو يقرشلا ملاعلا 50 يبرعلا طخلا راشتنا ع حاتفلا دبع هدابع (50)

 .48 ص : ءابقلالا ةصق : قيفش ءاحج ء جروج ١ الهش

 255 ص + لهاجلا رعشلا ردامم « نيدلا رصان ٠ : دسالا

 عئاقو رضح اهناعجشو بلغت فارشا نم يلهاج رعاش يلغتلا مغرا نب همابث نب باهش نب سنخالا (11)
  اهدعب ىفقوتو .اهيف رعش هلو سوبا
 (5508 صا ال51 ص ١:. ج ١ مالعالا « نيدلا ريخ « يلكرزلا)

 758 ص ءردصملا سفن (5؟)

 يسدقلا ةبتكم فلتخملاو فلتؤملا م 480 / 770 ةنس ىفوت رشب نب نسحلا مساقلا وبا : يدمالا

 ه1١



 .ربكالا شقرم لوقو

 اك موسرلا»و رفق رادلاو
 قلع ملق ميدالا رهظ يف شقر

 040 : ًاضيا دبعلا نب هفرط لوقو .تيبلا اذه ببسب ضقرم يمس دقو
 هشّقر  قرلا روطسك

 (6) همشي  شقرم ىحضلاب
 دق برعلا نا ابنم نيبتي ةيخيرات تاراشا انتلصو ةيدمحملا ةلاسرلا رصع نمو

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا« ىور دقف . طيقنتلا ةينمزلا ةبقحلا كلت نابا تفرع

 لاق هنا (ضر) سابع نبا نعو ('7 ٠ ءايلاب اهوبتكاف ءاتلاو ءايلا يف متقلتخا اذا

 يناسغلا سوأ نب ديبع» نع درو امك . 0 مجعلا باتكلا رونو رون يش لكل»

 . كباتك شقرا ديبع اي يل لاقف .ًاباتك ةيواعم يدي نيب تبتك : لاق ةيواعم بتاك
 امو : ديبع لاق . كباتك شقرا ةبواعم اي لاقف ( ص) هللا لوسر يدي نيب تبتك يناف

 40 ؛طقنلا نم هبونيام فرح لك طعا : لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي هشقر

 "07 صانع 982١هاهم ١64 ةرهاقلا تح

 . ضايبو داوس طقن اهيف : ءاشقر ةيحو . طيقتتلاو ةباتكلا : شيقرتلاو شقرلا

 (*08 ص .5 م .ابرعلا نال .روظنم نبا)
 ةعبطلا .٠ يلامالا م 457اه 781 ةنس ىفوتملا . يدادغبلا مساقلا نب ليعامسا يلع وبا .يلاقلا (0*)

 .؟545 ص .7 اج م 1475/ه 14+ ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم . ةيناثلا

 ةيداب يف دلو ىلوالا ةقبطلا نم يلهاج رعاش : يلئاولا يركبلا دعس نب نايقس نب دبعلا نب ةفرط (14)
 هلماع ) ريعكملا ىلا هلسرا مث هئامدن نم هلعجف دته نب ورمع كلملاب لصتاو دجن عاقب يف لقنتو نيرحبلا

 يف اباش ربعكملا هلتقف . اهب هاجه هفرط نا كلملا غلب تايبال . هلتقب هيف هرمأب (ناعو نيرحبلا ىلع

 لص - 774 ص . 8 ج . مالعالا يلكرزلا ) . نيرشعو تس نبا ليقو اماع نيرشع نب' : ليق (رجه )
 5 شقن

 ص .م 1600 نولاش يف هعبط . يركبلا دبعلا نب هفرط ناويد . ملعالا فسوي بيدالا . يرئثمشلا (19)
 4 ١

 .#196 ص احا جا .ةباغلا كسا .ريثالا نبا (50)

 .187 ص .اظ اج . ىثعالا حمبص . يدنثملقلا (30)

 - 18954 يناثلا ماعلا . نفو ركف ةلح . ةباحصلاو لوسرلا دهع يف ةباتككلا هعنص . دمحم . هللا ديمح (18)

 75 ص . كاثلا ددعلا

 يوارلا قالخخال عمابملا ةطوطخسمو ؛ قشمد يف ٠٠١ ةقرو ركاسع نبال قشمد خيرات يف ةطوطخم نع

  ةيردنكسالا ف ه6 ةقرو يدادغبلا بيطخلاو عماسلا باداو
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 دبع نب هللا دبع نع دروام ليلدب ًادوجوم ناك فورحلا ماجعا نا رهاظلاو

 لبح نم همتاوخ انيأرو ةضفلاب لحم ًافحصم كلام انيلا جرخاو» : لاق ثيح مكحلا
 ناو هدحلل هنا ركذو ريحلاب ىآلا موجعم هتيأرو لاق .رطسلا لوط يف ةلسلسلا لمع ىلع
 نف . ةمئاد ةتباث سسا ىلع ًادنتسم نكي مل هنا الا . 0 نحاصملا ناثع بتكذا هبتك
 مدع ىدا امبرو . ىوصقلا ةرورضلا دنع الا فورحلا ماجعا نوكي ال نا لمتحملا

 نحللا يف عوقولا مدع يف ةوجرملا ةجيتنلا سكع ىلا ًالماك ًاطيقنت فحصملا طيقنت
 , "7 ماجعالاو لكشلا نم فحصملا ديرجت ىلا ةباحصلا ضعب لعج امم فيحصتلاو

 ةيالاف . "0 هتجهل بسح الك ميركلا نآرقلا اؤرقي نال ةصرفلا نيملسملل حانت يكل

 تصبقف اضيا اهارقو» ةضبق نسحلا اهأرق دق ؛ةضبق تضبقف» هط ةروس يف 4

 هذهف ('؟فكلا عيمجم داضلابو . عباصالا فارطاب ىنعمب « ةلمهملا داصلاب ه ةصبق

 .دحاولا مسرلاب نيينعم مهل تحمس ةطقنلا

 ليلدو لاثم ريخو ةيمويلا تاباتكلا يف ةباحصلا نمز ًالمعتسم ماجعالا ناك دقو

 نونلاو ءاخلاو لاذلاو ىازلاك ةطقنم فورح نم هدجت ام وه لوقلا اذه ىلع يدام

 طيقنت ةيدربلا هذه يف ظحالملا نمو . "77 (17 حول ) ةلماكلا ه 717 ةيدرب يف نيشلاو
 ًاعئاش لظ رمالا اذهو اهريغ نود تالكلا ضعب يفو رخآلا اهضعب نود فورحلا ضعب
 فرحلا وه ءابلا فرح نا ًالثم دجنف . يومالا رصعلا لاوطو يدشارلا رصعلا يف
 تس ةنس نم ةخرؤم ةكم برق رجحلا ىلع ةباتك يف (نيعبرا) ةملك يف طقتملا ديحولا
 نيسمخو ناهث ةنس ةخرؤملا ةيواعم دس ةباتك يف كلذكو .4(247+) نيعيراو

 ( هينب ) ةملك كلذ نم طقف ةطقنم فورحلا ضعب نا دجن (”4 حول) (م 31/7)

 ةملك يف ءاثلاو (ةبوعم) ةملك يف ءايلا تطقن اك .ءايلاو نونلاو ءابلا تطقن .ثيح

 ةملك يف نونلاو (هتبث) ةملك يف ءاتلاو ءابلاو ءاثلاو (نيسمخ ) ةملك يف ءايلاو ( نمث)

 1١9 ص ؛(فحاصملا طقن يف مكحملا : ينادلا (54)

 55 ص ء1 دج ءرشعلا تاءارقلا يف رشنلا ١ يرزحلا نبا )١(
 ١668 ص .# ج .ىنعالا حبص «٠ يدنشقلفلا

 م1 ص ءا ج . هدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم ؛هداز ىربك شاط

 "* ص ه1 ج ءرشعلا تاءارقلا يف رشنلا ءيرزحلا نبا (1)
 م٠6 ص .5 ج ٠ فاشكلا « يرشخمزلا (7)

 نيمطسقمتس, 4. مص الغ المعالم هع معوطتع طوورعن. م. 82. (؟)

 قصطصحمم, مل : ةعوطلع ةمفعامئلممك, [مدكقأم 1962, هجم 1, طاع ا[]1. ألو. 2 04(.202)

 هاب ١



 (بتكو ) ةملك يف ءابلاو (نينمؤملا ) ةملك يف نونلاو ( عثمو) ةملك يف ءاتئاو (هرصنا )
 يف طقف تارك ثالث فورح ضعب تطقن امك ( بابح) ةملك يف اضيا ةيرخالا ءابلاو
 فرح يهو 8١( حول) (م 587) ه 55 ةنس يف خرؤملا ضييالا ةنفح رجح ةباتك
 ينو . ( اريثك) ةملك يف ءايلاو ءاثلاو (اريبك) ةملك يف ءايلاو ءابلاو (ربكو ) ةملك يف ءابلا
 (هينمث) ةملك يهو طقف ةدحاو ةملك يف ءايلاو نونلاو ءاثلا طقن كلملا دبع لايما

 .(3؟ حول)
 : امه طقف نيتنثا يهف ة ةرخصلا ةبق ىلع ةباتكلا يف ةحضاولا هطقنملا تالكلا اما

 دق ( مقتسم) ةملكو (18 حول) اهيف ءاخلاو ءاتلاو ءايلا فرح طقن دق (ذختي) ةملك

 هرك اهعيمج ةباتكلا طيقنت مدع ليلعت نكمملا نمو .(54 حول) ءايلاو ءاتلا اهيف طقن
 ةيسابعلا روصعلا يف ىتحو لب بسحف مالسالل لوالا روصعلا يف سيل طيقنتلل سانلا

 نسحا ام : . اهرهظ ىلع عقوف رهاط نب هللا دبع ىلا هصق عفر ًالجر ؛ نا ل ابق دقف ًاضبا

 مهداقتعا ًاضيا كلذ يف ببسلا ناك امبرو . "*هزينوش رثكا هنا الول بتك ام

 ه ؟ا/4 ةنس ىفوتملا ريدملا مهاربا لثم مهضعب رذح اه. 00 مهفلا ءوسو ةناهتسالاب

 اهنا ثيحب ةبعص ةملكلا نوك نيح ادع تاكرحلاو طقنلا عضو نم لئاسرلا ةبتكرذح
 0 حم ةزوشن ارقاذل

 يف نوؤرقب اوثكم » سانلا نا ليق ىتح ماجعالا نم هدرحب فحاصملا تيقبو
 رثك مث . "9 ناورم نب كلملا دبع مايأ ىلا ةنس نيعبراو افين ناْيع فحصم
 كاذنا قارعلا يلاو "9 ينقثلا فسوي نب جاجحلا عزفا امم قارعلا يف ةصاخ فيحصتلا

 طقن نم لوا نا ليقو . 7 ةيتشملا فورحلا ىلع تامالعلا عضو هباتك نم ًابلاط

 نمأ نم نكي اهمو 20890 ياخ نيه وه لإقوا, 800 زيمر نب نىضاوم فاعلا

 14 ص . يتاليكلا مهاربا قيقحت نيقحت ٠ لئاسر ثالث .نايح ربا . يديحوتلا (/ه)

 عع ص هبادآو يبرعلا طخلا خيرات ٠ . يدركلا) ٠ ءادوسلا ةبحلا يع : زينوشلا

 ما/ نص . باتكلا بدا ءيلوصلا (7)
 قممطصفمم, خت ععمص طع اوال هأ معوطنع طوميعت م 83. ( الالب

 ملا ص ١. ج .مدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتقم ٠ هداز ىربك ضاط (/م)ز

 (1* ص . باتكلاو ءارزولا . يرايشهجلا) . (م 7/١ ) ه 48 ةنس ناضمر رهش يف جاجحلا ىفوت (14)

 ملا ص ١. ج .ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتقم ,مداز ىربك ضشاط )8١(

 ١4١ ص :1 ج . فحاصملا باتك ٠ يئاتسجسلا (ىلز

 ملا ص .31 ج .ةداعسلا حاتفم ءهداز ىريك شاط (مع“)

 مه١



 يبا ةذمالت نم اناك اههنال ةيبرعلا ةغللاو طخلا مولع يف ًاملم ناك نيلجرلا الك ناف
 طقن ناو اصوصخ ضحاصملا طقنب ئدتبملا ناك نميف ريض الف 2 يلؤدلا دوسالا
 .ًاقورعم ًارما ناك لب ميدل ًاديدج ًارما نكي مل فورحلا

 ىمحي وا مصاع نب رصن عارتخا نم نكي مل ماجعالا نا اذا اهب ملسملا رومالا نف
 ريثكب نمرلا كلذ لبق ًادوجوم ناك « ةيداملا قئاقحلا هنع تفشك امك هنأ لب «رمعي نب
 رهظيف كلذ عمو ١١(. حول) ةلماكلا ه 7؟ ةيدرب وه كلذ ىلع يدام ليلد مدقاو
 اهدرج نا دعب ةلماك ةروصب فحاصملا طقن نم لوأ اناك نيلضافلا نيلجرلا نيذه نا
 . طقنلا نم ةباحصلا

 ىلع ةيبرع شوقن نم ائيدل امم كلذو فورحلا ضعب طيقنتل جذاهن اندروا دقل
 يف ةدحاو ةطقنب تطقن فورح كانهف .دوقنلاو رجحلاو ىدربلا اهنم ةنيابتم داوم
 اع مهزيمتل كلذو .ةلماكلا ه «؟ ةيدرب يف امك لاذلاو نونلاو ءاخلاك اهالعا

 لاله لكش ىلع طاقن ثالث هل نيشلا فرح ناو .ىرخا فورح نم مهبباشي

 ةملك يف ًاحضاو هدجت ام اذهو ( نين ) هنانسا نم نس لك قوف ةطقن لك تعضو
 :ماشه ةيدرب يف ( كيكتشي ) ةملك ينو ١7(. حول ) ةلماكلا ه 57 ةيدرب يف (هاش)

 نيشلا طاقن نا دجن اننا ريغ ١8(. حول) (م )7١4 ه 41١ ةنس ةخرؤملا رمع نب

 (شطشطع)) ةملك يف هدجت ام اذهو ( نر ) ىلعالا ىلا هسأر ًاثلثم ًالكش تذخ
 هطقن اندجو ايك . (9 حول ) رجفملا ةبرخ يف ماشه رصق ناردج دحا ىلع ةباتكلا يف

 هنانسا نم نس لك سأر ىلع اهنم ةطقن لك تعضو دقو ايفا ًالكش تذخا دق
 : مالسالا ءادعاو وا « ضرالا كولم» ةروص يف ( يشاجنلا) ةملك يف اك* ( ننن )

 ةهج نم هتحن هتطقن تعضو دقف ءابلا اما . ( 4١ حول ) ةيرادحلا هرمع ريصق موسر نم
 ةيواعم دس يف (بابح)و (بتك) و (هينب) تالكلا يف هدجن مك( ب ) نبميلا
 يفو (أ 7١ حول) ه م8 ةنس بورضملا رانيدلا يف ( قشمدب ) ةملك يفو « (”4 حول)
 ةطقن تعضو امك . ("0 حول) ضيبالا هنفح رجح ةباتك يف (اريبك)و (ربكو) يتملك
 رخخآ الكش دجتو . (هينب) ةملك يف ( ن ) ىنميلا هتهج نم فرحلا قوف نونلا»
 نم نونلا فرحلا ىنميلا ةهجلا ىلع عقي ريغص طخ نع ةرابع وهو نونلا فرح طيقنتل
 حول) ناورم نب كلملا دبع لايما دحا يف (هينمثث) ةملك يف اك( لن ) ىلعأ

 4١. ص «( تسرهفلا «ميدنلا نبا (85)

 لل



 . اياد فرحلا تحت اهعضو ناك نيتللا هيتطقت تايعضو تددعت دقف ءايلا اما . (9
 يملك يف اك( ب ) نيميلا وحن لئام هاجتاب ىرخالا قوف ةدحاو هرات امهدجنف

 ةنفح رجح يف (اريثك) و (اريبك) يملك يو : ةبواعم دس يف (نيسمخ ) و (هينب )
 (زيدلا) ةملك ينو . (”8 حول ) ةرخصلا ةبق ةباتك يف ( ذختي ) ةملك يلو . ضيبالا

 اتعضو دق ىرخا ةرات اهدجنو "9 (1 41 حول) (م )7١5 ه م8 ةنس برض دقن يف

 دس يف (ةبوعم) ةملك يف اك( ب )راسيلا وحن نيتهجتم ىرخالا قوف ةدحاولا
 دسلا يف (نينمؤملا) ةملك يف اك( ب ) يدومع لكشب انايحا امهدجن امك . ةيواعم
 4١ حول) (م )١١/ ه م1 ةنس يف بورضم رانيد يف (دلوي) ةملك ينو ١ هسفن

 ىلا ناعقي نييزاوتم نيريغص نيطخبب لثمتي ءايلا طيقنتل رخآ الكش دجنو اذه (** (ب
 يف (هينمش) ةملك يف ًاحضاو هدجن اموهو ( ل ) فرحلا تحت نم ىنميلا ةهجلا
 ةرخصلا ةبق ةباتك يف ( مقتسم ) ةملك فو (77 حول ) ناورم نب كلملا دبع لايما دحا
 2715 حول)

 ( ذر ) لفسالا ىلا هسأر ثلثم لكش ىلع ةراث تءاجف ءاثلا فرح طاق اما

 هنفح رجح يف (اريثك) ةملك ينو ةيواعم دس نم (هتبث)و (نمل) يبملك يف اك
 راسيلا وحن نيلئام نييزاوتم نيطخخ لكش ىلع ىرخا ةرات تءاج اك .ضيبالا

 .هركذ راملا كلملا دبع لايما دحأ يف (هينمث) ةملك يف اك( ّي )
 ةره ينأت نيتطقنلا نا دجنف ًاهئاد فرحلا قوف هاتطقن تءاج يذلا ءاتلا فرح اماو

 ةملك ينو ةيواعم دس يف (هتبث) ةملك يف اك ( ثا ) ىرخألا قوف ةدحاولا
 ةرم يناتو : رمع نب ماشه ةيدرب يف (كبكتشي) ةملك فو هرخصلا ةبق يف ( مقتسم )

 (ذختي ) ةملك فو هسفن دسلا يف ( عتمو) ةملك يف اك( زا ) نيميلا وحن نيتلئام
 . ةرخصلا ةبق يف

 ههبشي اع هزيم فرحلاب ةصاخ طقن : نيعون ىلع ناك فورحلا طيقنت نا رهاظلاو
 ءاظلاو داضلاو ىازلاو لاذلاو ميخلاو ءاخلاو ءاثلاو ءاتلاو ءابلا يهو ىرخا فورح نم

 يهو اضيا اهبباشي اع اهزيميل فورحلا ضعب تحت عضوي عونو ء خلا نيغلاو نيشلاو

 , 63 نيعلاو داصلاو نيسلاو ءارلا

 5١888 مقر تحن ةرهاقلا يف يمالسالا نفلا فحتم (44)

 14881910 مقر ثحت ةرهاقلا يف يمالسالا نفلا ٍفحتم (4ه)

 . باثكلا باتك م ة4هالاه 45 ةنس ىقوتملا دمحم نب رفعج نب هللا دبع دمحم وبا ٠ هيوتسرد نبا (81)
 .284 ص 19850 ثوريب ةيكبلوئاكلا ةعبطملا : ةيناثلا ةعبطلا ءوخبش بالا قيقحت

 .ا1ه5 ص ا.“ جا . ىشعالا حبص ٠١ يديشقلقلا

 اال



 ةمتايكملا

 اهنم دبال تامدقم لوالا لصفلا يف تحرط نا دعب ةينامثلا لوصفلا هذه يف

 ثحبلل ةيلوالا داوملا ضارعتسا لالخ نم يناثلا لصفلا يف تعطتسا ثحبلل
 ةديدحلا جئاتنلا ىلا لصوتا نا : مهتشقانمو اهيف ءالعلا ءارآ ىلع عالطالاو اهتساردو

 : ةيلاتلا

 طخلا سيلو يطبنلا طخلا وه يبرعلا طخلا لصا نا ةلئاقلا ةيرظنلا ديكأت
 ةساردلا لالخ نمو نيطخلا صوصنل ةنراقملا ةساردلا لالخ نم كلذو يئايرسلا

 اذه يف ءالعلا ءارال ةعساو ةشقانم دعبو كلذ معدن يتلا ةيفارغخلاو ةيخيراتلا

 « يطبنلا طخلا لصا يهو ةمهم ةطقن تثحب اهناو كلذب انه فتكا ملو . عوضوملا

 ةنراقم ةسارد بولساب يننكلو يمارالا طخلا وه طخلا اذه لصأ نا ًافورعم ناك دقف

 يمارالا طخلا نم ةقتشم يطبنلا طخلا فورح ةيبلاغ نا ةرم لوال تركذ شوقنلل

 عبرملا يربعلا طخلا نم هيف فورحلا ضعب قاقتشا لفغن ال نا بحي نكلو اقح
 . مهسفنا طابنالا لبق نم ةركتبم ىرخاو هروطتم فورح ىلا ةفاضا يرمدتلا طخلاو

 يطبنلاو يبرعلا نيطخلا نيب ةقالعلا سردي يذلا ثلاثلا لصفلا يف تمدقو

 ةقد رثكا خيرات وهو ٠ يداليملا سداسلا نرقلا علطم وه يملاثلا لاهللا ما نقتل اختيراك

 - ديدحت نود - سداسلا نرقلا وهو رداصملا يف دري ناك يذلا خيراتلا نم اديدحتو

 .هفورح طمنو شقنلا ةسارد ديدحتلا اذه ىلع ينناعاو

 قيرط نع ءاج طخلا ناب لئاقلا يارلا حجرا نا عبارلا لصفلا يف تعطتساو

 ةظيفتسم ةساردب كلذو رابنالاو هريخلا قيرط نع سبلو ةرشابم طابنالاو نييروسلا
 . طوطخلل ةنراقم ةسارد ىلا ةفاضا تالصاوملا قرطو ةيراجتلا قاوسالا مقاوم

 ةبوسنملا عيرالا لئاسرلل ةيليصفتو ةبهسم ةسارد سماخلا لصفلا يف يراقلا دحيو

 ةحص يف ةياغلل ةيوق كوكشلا نا ةساردلا هذه نم نيبتيو . (صص) ميركلا ينلا ىلا
 ايف فورحلا مظعم طمن نالو ةريثكلا ةيئالمالا اهطالغال كلذو لئاسرلا كلت ةبسن

 رصع ىلا علس تاباتك ةبسن ةحص يف تككش امك . يسابع وأ يومأ وا يدشار اما

 رصعلا ىلا دوعي اهضعب نا تحجرو ءاهفورح ةسارد دنع كلذو (ص) ينلا
 دهاشلا نا لصفلا اذه يف تبثا ايك . يومالا رصعلا ىلا رخخالا اهضعبو يدشارلا

 لحل



 نيبتاك لبق نم سيلو دحاو بتاك لبه نم بتك دق ه 7١ ةنس نم خرؤملا يرجحلا
 .تامهورك ىري اك

 ىسوم نب ليومس هماع خيرات لوح ةنيابتملا ءارالا سداسلا لصفلا يف تشقانو

 فورح لاكشا ةنراقمب كلذو ه ١84 ةنس نم سيلو ه 88 ةنش نم هنا تحجرو

 اذه يف تشقان ابك . هرصاعملا ريغو اهل هرصاعملا تاباتكلا يف اهلباقي امب ةماعلا هذه

 ها 54 ةلس يف خرؤملا يندعملا ءانالا ىلع بوتكملا طخلا عون لوح نامهورك لصفلا

 دعب كلذو عونلا اذه نم سيل هنا نيبتو ( لسلسملا طخلاب ) نامسورك هاهس يذلاو

 روذج نا ىلا ةبضتقم ةسارد ربع تلصوتو . لسلسملا طخلل ىمادقلا فيراعت ةسارد

 . ًافورعم ناك اك يسابعلا رصعلا ىلا سيلو يومالا رصعلا ىلا دوعت طخلا يف ةفرخرزلا
 ىلا تلصوتو ؛ هروهظ ةيادبو نيللا طخلا ةسارد ىلا تقرطت عباسلا لصفلا ينو

 ةقيقد ةساردب كلذو رخآتملا يطبنلا طخلا نم ناك طخلا اذه روهظ. ةبادب نا

 يتلا تاريغتلا ىلا ًاضيا لصفلا اذه هبنو .ةرخأتملا ةيطبنلا شوقنلا فورح لاكشال
 لصأ روهظل ةيادب كلذب لجسو .اهنبيلت ءارج نم ةسبايلا فورحلا لاكشأ ىلع تأرط
 . ةيبرعلا شوقنلا ىلع داتعالابو اهتلبرغو ةفلتخملا ءارآلا ةساردب كلذو يخسنلا طخلا

 ثحبلاو ةساردلا نم هقح ماجعالاو لكشلا عوضوم تيفو نماثلا لصفلا ينو

 اهتنراقمو اهسفن طوطخلا ةسارد ىلع دمتعا يذلاو هتعبتا يذلا ثحبلا جيبنم نا

 ضعبل ةديدج تاءارق يل فشكو هيلا تباصوت ام ىلا لصوتلا ةصرف يل حاتا دق

 دادعا ناك دقو . ةقباسلا ةفورعملا تاءارقلا نع فلتخت شوقنلا يف ةدراولا تالكلا

 سسا نم اساسا ربتعت ثيح : هتاذب ًامئاق ًايملع ًادهج ثحبلا اذهب ةقفرملا لوادحلا
 قرط اهيف تحضو يلا ةطبرخلا ةصاخبو طئارخلا اما . هيلا لصوت امل ةصاخو ثحبلا
 . اريثك ْئراَقلاو ثحابلا دعاست يتلا داوملا يهف ةريثكلا روصلاو طخلا لاقتنا
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 مقرلا

 مس جا احب

 ناولالا تبث

 ةحوللا
 دنسملا طخلا فورح نم جذومت

 ةينايرسلا فورحلا لثمي لودج

 ميدق يطبن شقن
 (م ”074) ةراملا شقن

 (م 390) لوالا لاهللا ما شقن

 (م ه19) دبز شقن

 (م 8058) سيسا شقن
 (م هكم) نارح شقن

 سداسلا نرقلا علطم) يناثلا لاهللا ما شقنب

 (يدالبملا
 برض (ضر) باطخلا نب رمع مهرد
 يئاساسلا زارطلا ىلع (ه )7١ ةنس ناتسجسب

 ةنس يريث ربي برض (ضر) باطخلا نب مهرد
 يناساسلا زارطلا ىلع ىف )٠

 يرلا يف برض (ضر) نافع نب ناثع مهرد
 يناساسلا زارطلا ىليع (ه )7١ ةنم

 يرلا يف برض (ضر) نافع نب ناثع مهرد
 يلاساسلا زارطلا ىلع (ه ”1) ةنس

 رجن يف برض (ضر) نافع نب نانع مهرد
 يفاساسلا زارطلا ىلع (ه 1#) ةنس يريت
 ةنس ورم يف برض (ضر) نافع نب ناّع مهرد
 يناساسلا زارطلا ىلع ه ”؟

 يرلا يف برض (ضر) نافع نب ناؤع مهرد
 يفاساسلا زارطلا ىلع (ه 7ه) ةنس
 روباشيب يف برض (ضر) نافع نب نائع مهرد

 ردصملا

 يلع داوج
 يلع داوج
 رج ريد

 كنتيوا
 ناضصورك

 نامهورك

 تنامسورك

 ناصورك

 ناهورك

 نامهورك

 مقر تحن يقارعلا فحتملا

 نسم 7

 مقر تحن يقارعلا فحتملا

 سم ام

 مقر تحن يقارعلا فحتملا

 سم 8+

 ركدو

 ركدو

 ركدو

 مقر تحن يقارعلا فحتملا

 سم

 ركوو
 ليلو



15 

5 

١ 

14 

15 

 ؟"1
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 يلناساسلا زارطلا ىلع ه "5 ةنس

 يف برض (ضر) بلاط يبا نب يلع مهرد
 يلناساسلا زارطلا ىلع (ه ”8) ةنس ناتسجس

 يف برض (ضر) بلاط يبا نب يلع مهرد
 يناساسلا زارطلا ىلع (ه ”ة) ةنم ناجريشلا

 ةنس دنوامن يف برض بلاط يبا نب يلع مهرد
 يلاساسلا زارطلا ىلع (ه خ0)

 يلع مامالا نمز ىلا عجرتو ةكوكسم

 يطنزيبلا زارطلا ىلع ةكركم
 «(ةصقانلا)ل(ه 707) ةيدرب

 (ةلماكلا) (ه ؟؟) ةيدرب

 خرؤم يرجحلا ريخ نب نمحرلادبع ربق دهاش
 (ه )١ ةنس

 يف برض ينقثلا فسوي نب جاجحلا مهرد
 زارطلا ىلع (ه ا/ل8) ةنم ةرخخ ريشدرا
 . يلاساسلا

 رجفملا ةبرخخ يف ماشسه رصق نم ةباتك

 (ه ا/١1) ةنس نم خرؤم ناوسا نم ربق دهاش

 (ه ه4ْز ةنم ةخرؤم ىسوم نب ليوم هماع

 (ه 91) ةنس ةخرؤم رمع نب ماشه هيدرب

 ةرصبلاب برض نقثلا ضسوي نب جاجحلل مهرد
 يناماسلا زارطلا ىلع (ه ا/5) ةئس

 يطنزيبلا زارطلا ىلع يوما دقن
 يطنريبلا زارطلا ىلع يوما دقن

 (ه م6) ةتس قشمدب برض يوما مهرد

 (ه )٠١ ةنس طساوب برض يوما مهرد

 ناورم نب كلملادبع ةفيلخلا لايما

 مقر تحت يارعلا فحل
 نسم

 مقر تى يقارعلا فنحتملا

 نسم ا

 ركوو

 نامتروم

 م ركوو
 نامهورك

 دجنملا
 دجنملا

 رئلماه

 ةعمج مههاربا

 فسوي دمحا

 زازقلا هادو

 ركود

 ركوو

 ل يمالسالا نفلا فحتم

 مقر تحت | ةرهاقلا

 دلل

 نق يمالسالا نفلا فحتم

 مقر تحن  ةرهاقلا

 اة

 تامهورك



 انفو

 نت

 فن

 أ

 في
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 نفل

 انني

 نايا
 نأ

 | مو
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 (ها ا/5) ةنس ةخرؤم ةرخصلا ,ةبق نم ةباتك

 (ه ا/) ةنس ةخرؤم ةرخصلا ةبق نم ةباتك

 (ه 814) ةنس ةينيمراب برض يوما مهرد

 (ه م8) ةنس قشمدب برض يوما مهرد

 (ه 85) ةنس يف برض يوما رائيد

 (ه 178) ةنس خرؤم راخفلا نم جارس
 مكحلا نب ناورم ةفيلخلل جيسنلا نم ةعطق
 اها 97 ةنس ةخنرؤم هنارخ رصق نم ةباتك

 (ه 515) ةنس ةخرؤم ضيبالا ةنفح رجح

 (ه 58) ةئس خرؤم ساحتلا نم ءانا

 رجفملا ةبرخ يف ماشه رصق نم ةباتك
 هرمع ريصق نم ةباتك
 (ه هز ةنلس ةخرؤم ةيواعم دس ةباتك

 ةبورضم يطنزيبلا زارطلا ىلع ةيوما ةكوكسم

 . قشمدب

 (ه 7/8) ةنس ةينيمراب برض يوما مهرد

 يطنزيبلا زارطلا ىلع ةيوما ةكوكسم
 (ه )1١18 ةنس خرؤم رقوملا رصق نم دومع جات
 (ه ال") ةخرؤم ةرخصلا ةيق نم ةباتك

 (ه ا7/5) ةنس ةخرؤم ةرخصلا ةبق نم ةباتك

 رجفملا ةبرخ يف ماشه رصق نم ةباتك
 هرمع ريصق نم ةباتك

 (ه 88) ةنس يف برق يوما رانيد

 (ه 85) ةنس يف برض يوما رائيد

 ىواس نب رذنملا ىلا (ص)ر ينلا ةلاسر

 لوزيرك

 لوزيرك

 | ركوو

 يف يمالسالا نفلا فحتم

 مقر تح  ةرهاقلا

 لايلمو

 5 يمالسالا نفلا فحتم

 ١ م1اا/ مقر تحن ةرهاقلا

 نامهورك

 نامهورك

 دوبع هين
 دجنملا

 نامضهورك

 نئلماه

 ليزوم
 زليام

 ركذو

 نالس. ىسيع

 ركوو
 دجنملا

 لوزي رك
 لوزيرك
 نئلماه

 ليزوم

 يف يمالسالا نفلا فحتم
 518481 مقر تحن ةرهاقلا

 ِق يمعالسالا نفلا فحتم

 مقر | تحن ش ةرهاقلا
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 دجتنملا
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110 

 1م

 لكك

 ةشبحلا كلم يثاجتلا ىلا (ص) ينلاةلاسر

 سرفلا كلم ىرسك ىلا (ص) يبنلا ةلاسر
 طبقلا مظع سقوقملا ىلا (ص) يبنلا ةلاسر

 علس لبج ىلع ةباتك
 علس لبج ىلع ةباتك
 ملس لبج ىلع ةباتك

 فرصملا

 دجتنملا

 فرصملا

 هللاديمج

 هللا ديمجح

 هللا ديمح

 تاخ

 تا

 كا



 مقرلا

 طئارخلا تبث

 رداصملا ةطيرخلا

 سوهكورب - يداليما لوالا نرقلا يف ىندالا قرشلا ةطبرخ
 دوبع هيب يبرعلا طخبلا لاقتتنا قرط نيبت ةطيرخ

 يروبحلا هليهس يبرعلا طخلا لاقتنا نيبت ةطيرخ
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 لوا دجإا تبث

 ردصملا لوادحلا مقرلا

 يروبحلا هلهس 0 نم رجحلا ىلع يطبتلا طخلا روطت لثي لودج ١
 . يداليملا عيارلا نرقلا ىتحو لوالا نرقلا

 يروبحلا هليهس ١ نم ةرتفلا يف ةيبرعلا فورحلا روطت لثمب لودج ١
 . يداليملا عباسلا ىتحو سداسلا نرقلا

 يروبحلا هليهس راثالا ىلع ةيبرعلا فورحلا روطت لثمي لودج 5

 نرقلا نم لوالا فصنلا ذنم ةفلتخملا ةيرمالا

 نرقلا نم لوالا فصنلا ىتحو يرجملا لوالا

 )11١ (نييداليملا نماثلاو عباسلا) يرجفا يناثلا

 (م الإ - اه ةكا)ر (ه - ١85

 يروبحلا ةليهس ةيطبنلا تاباتكلا يف ةئيللا فورحلا لثمي لودج

 نماثلا نرقلا فصتنم ىنح ةيبرعلا تاباتكلاو

 يداليملا
 يتروبحلا ةليهس ١ ةلاسرلا رصع ىلا ةبوسنملا تاباتكلا لثمب لودج .

 , ةيدمحملا

 مك١



 ةيبتجالا و ةيبرسلار داصملا فب

 ميركلا نآرقلا

 : نورخاو .هيطع « يثاربالا
 « ةيماسلا تاغللا نيب هنزاوملاو اهبادأو ةينايرسلا ةغللا دعاوق يف لصفملا

 .(م لوو /ه )١864 ةرهاقلا قالوب ةيريمالا ةعبطملا ١ ىلوالا ةعبطلا

 .يرزتلا ميركلا دبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبا نيدلا زع ءريثالا نبا
 : م ١185 مه 58. ةنس ىفوتملا

 ١ ج ء ١ ج « توريب : يبرعلا باتكلا راد ةعبطم . خيراتلا يف لماكلا

 (م 1ؤ509 مه د6
 « 5 ج ١: ج ,نارهط ةيمالسالا ةعبطملا : ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسا

 (م 99١ا /ه ١"هدر ؛ ج

 : م #١810 راه 97+ ةلس ىفوتملا دمحا نب دمحم « سايا نبا

 ةعبطملا « ىلوالا ةعبطلا : (روهدلا عئاقو ف روهزلا عئادب ) رصم خيرات

 (م ١4989 /ه ١ )١١١١ ج :قالوب ةيريمالا ىربكلا

 : م 1458 /ه ما“ ةنس ىفوتملا قشمدلا دمحم ريخلا وبا « ىرزحلا نبا
 (تا..د) ١ جرصمب دمحم ىفطصم ةعبطم .رشعلا تاءارقلا يف رشنلا

 : م ١8٠١ اه م41 ةنس ىفوتملا نمحرلا دبع جرفلا وبا ءىزوحلا نبا

 19457 /ه 1 48) . قشمدب قيفوتلا ةعبطم .نيلفغملاو ىقمحلا رابخا

 )ع
 مهو /(ه 7148© ةنس ىفوتملا يدادغبلا بيبح نب دمحم رفعج وبا « بيبح نبا

 - ش ُ

 ١512 نكدلا دابا رديح ةيناعلا فراعملا ةرئاد ةيعمج ةعبطم « ربحا
 (م 1945 /ه

 : م ١108 اه م8١ ةنس ىفوتملا يبرغملا نمحرلا دبع .نودلخ نبا

 (مدلوم5) ١ م « ينانبللا باتكلا راد ةعبطم ٠ ةمدقملا
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 (م )١9485 يناثلا دلجملا ينانبللا باتكلا راد ةعبطم .ربعلا باتك

 /ه "81 ةنس ىفوتملا دمحم نب دمحا نيدلا سمش سابعلا وبا ء ناكلخ نبا

 :م اكم1

 هسراهف عنصو هيشاوح قلعو هققح .نامزلا ءانبا ءابناو نايعالا تايفو

 ج رصمب ةداعسلا ةعبطم : ىلوالا ةعبطلا ؛ ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم
 او غ4 /ه 19 ال) هاج (م ١و4 ح/ه 181م "جل (تااد)

 )ع
 /ه 45# ةنس ىفقوتملا دمحم نب رفعج نب هللا دبع دمحم وبا «ء هيوتسرد نبا

 ا ماب

 ةعبطملا .ةيناثلا ةعبطلا :وخيش بالا قيقحت .باتكلا باتك

 (1977) توريب ةيكيلوثاكلا
 ما 488 اه 191# ةنس ىقوتملا : ىدزالا نسحلا نب دمحم ركب وبا ؛ بيرد نبا -

 (م 1804) ١ ج . نكنتوك عبط ٠١ قاقتشالا

 . نكدلا ةينامعلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم : ىلوالا ةعبطلا : ةغللا ةرهمج
 (م 59١؟: /ه ١"غه) © ج

 : م 905 راه 54٠ ةلس ىفوتملا رمع نب دمحا ىلع وبا .هتسر نبا

 )م امقلز ال ج : ليرب ةعيطم . ةسيفنلا قالعالا

 : م 8871 راه 87٠ ةنس ىفوتملا دعس نب دمحم . دعس نبا

 4 ج ١. ج . ليرب ةعبطم ءوحس دراودا حيحصت .ريبكلا تاقبطلا

 (ه )1١8760 ؟ ج .عغها0”1؟)

 : م ١894 اه 874 ةنس ىفوتملا مالس نب مساقلا ديبع وبا . مالس نبا

 دبع دمحم ةعبطم . قفلا دماح دمحم هشماوه قلعو هححص . لاومالا

 (م “4 مه ١ )#١6 ج .يزاجح فيطللا

 ره 458 ةنس ىفوتملا دمحم نب هللا دبع نب فسوي رمع وبا .ريلا دبع نبا
 : ما

 ةعبطم . يواجبلا دمحم يلع قيقحت : باحصالا ةفرعم يف بايعتسالا

 (تااد) 7” جارصم ةضبل
 ه4 راه "077 ةنس ىفوتملا يسلدنالا دمحم نب دمحا رمع وبأ ؛ هبر دبع نبا

 او



 هالو

١ 

-7 

 و

14 

 اه

 ا

 - ا

 -1م

 نيما دمحا هتاعوضوم نونعو هححصو هطبضو هحرش : ديرفلا دّمعلا

 رشنلاو ةمجرتلاو فيلاتلا ةنحل ةعبطم ؛ يرايبالا ميهارباو نيزلا دمحاو
 (م 1945 /ه )58"١ 4 ج ءةرهاقلا

 /ه 7817 ةنس ىفوتملا هللا دبع نب نمحرلا دبع مساقلا وبا « مكحلا دبع نبا

 : "6 ملا

 (م )١57١ ليرب ةعبطم ءاهرابخاو رصم حوتف

 يلاوح ىقوتملا يطانرغلا كلملا دبع نبا ركب يبا نبا قحلا دبع « هيطع نبا
 : "نم 4١١م8 /ه ه4 ةنس

 قيقحن . هيطع نبال ةيناثلاو لوهجمل ىلوالا : نآرقلا مولع يف ناتمدقم

 (م )١9814 ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم 0 ىرفج رئرا
 : م 886 اه 805 ةنس ىفوتملا ملسم نب هللا دبع دمحم وبا : هبيتق نبا

 ١ )١954( ج . توريب ةفاقثلا راد ةعبطم « ءارعشلاو رعشلا

 ج ءرشنلاو ةعابطلاو ةمجرتلاو فيلاثلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا «رابخالا نويع

 (م دكح» مه »معز ١

 يقوتملا يرصملا قيرفالا مركم نب دمحم نيدلا لاج لضفلا وبا ءروظنم نبا
 : م 10١ /ه الإ١ ةنس

 ج هاج . 5 ج توريب : توريب راد رداص راد ةعبطم ء برعلا ناسل

 (م اؤهد له ا"الد) ١؟ ج ءكاآ ج عل

 : م ه488 /ه 888 ةنس ىفوتملا قحسا نب دمحم «ميدنلا نبا

 (م 1954) توريب طايخ ةبتكم ةعبطم . تسرهفلا
 /ه 714 ةنس ىفوتملا يريمحلا ماشه نب كلملا دبع دمحم وبا ءماشه نبا

 :©م مول

 امسلا ىقطصم اهسراهف عضوو اهحرشو اهطبضو اهققح « ةيوبنلا هريسلا

 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم يبلش ظيفحلا دبعو يرايبالا ميهارباو
 (م ١1ةا"ك )مه ١"هوز) : ج اج اا دج ءرصم « هدالواو

 : فسوي .دمحا

 )١01 للوالا ةلاسرلا ؛ يزاجح ةعبطم « للوالا ةعبطلا : يفوكلا طخلا
 (م 19590 /ه

 ةيناثلا ةلاسرلا ةرهاقلاب يزاجح ةعبطم «ىلوالا ةعبطلا : يفوكلا طخلا

 انف



-4 

 عا

 م

 -*و

 م1

 م

 انف

 (م 1994 مه ١1م5

 : نيدلا رصان .دسالا

 رصمب فراعملا راد ةعبطم : ةيخيراتلا اتميقو يلهاحلا رعشلا رداصم
 الةمكر

 : م ة1/5 /ه "ه5 ةنس ىفوتملا نيسحلا نب يلع جرف وبا . يناهفصالا

 + 7 ج ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم « ىلوالا ةعبطلا : يناغالا

 /ه 1788) ه ج قالوب رماعلا ةعابطلا راد ء(م 14748 /ه 1؟45)

 (م امكح

 1958) قشمد . سلط دعسا دمحم قيقحم : فيحصتلا ثودح ىلع هيبنت

 )م
 : دواد فسوي نارطم . سيميلقا

 ءابالا ريد ةعبطم « ةيناثلا ةعبطلا : ةينايرسلا ةغللا وحن يف ةيهشلا ةعمللا
 (م ١ )١895 م لصوملاب

 . يركش دومحم ٠ يسولالا

 تجبب دمحم هطبضو هحرشب ينبع . برعلا لاوحا ةفرعم يف برالا غولب
 /ه 184) ” ج رصمب ةيناحرلا ةعبطم . ةيناثلا ةعبطلا : يرثالا

 (م ١91

 : م 48٠ مه مال+ ةنس ىقوتملا رشب نب نسحلا مساقلا وبا : ىدمآلا

 (م 9١ه /ه ١ه4) ةرهاقلا يبسدقلا ةبتكم : فلتخملاو فلتؤملا

 : اموت :رودا

 (م 898١ا) لصوملا ةعبط ؛ ةينايرسلا هغللا زنك سوماق

 : هلط .رقاب
 ةكرش ةعبطم ٠ ةيناثلا ةعبطلا . ةميدقلا تاراضحلا خيرات يف ةمدقم

 7 ج (م 1١468 /ه 1اله) ١ ج . دادغب ةدودحملا ةعابطلاو ةراجتلا

 (م اؤهك مه امابءز

 : دمحم .ردب

 )١975 رصمب نيدباعب ةيراجتلا ةعبطملا : ةيربعلا ةغللا دعاوق يف رنكلا

3 
 : كوالا مارفا سويطانغا - موصرب
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 صمح ةمالسلا ةعبطم « ةيئايرسلا بادالاو مولعلا خيرات يف روثنملا ؤلؤللا

 (م 1519؟)

 : م م15 اه اله ةلس ىفوتملا رباج نب ييحي نب دمحا « ىرذالبلا

 (م 9١هال) * ج يبرعلا نايبلا ةنحل ةعبطم «نادلبلا حوتق
 : م ٠٠١4 /ه 1٠٠ ةنس ىفوتملا دمحم نب يلع نايح وبا « ىديحوتلا

 (م )١981 قشمد « يناليكلا ميهاربا قيقحت ءلئاسر ثالث
 : ناميرف « ليمنرج

 ةعبطم ؛ يبولالا نيدلا يم ماسح ةمجرت ؛ يداليملاو يرجحلا ناميوقتلا
 (م 1١91١ مه )١89 ةيروهمجلا

 : ميهاربا ع( ةعمج

 نورقلا يف رصم يف راجحالا ىلع ةيفوكلا تاباتكلا روطت يف ةسارد
 (م )١958 ةرهاقلاب ةيملعلا ةعبطملا ؛ ةرجهلل ىلوالا ةسمخلا

 : م 8441 ره ١#" ةنس ىفوتملا سودبع نب دمحم « يرايشهجلا

 /ه 1ها/) هدالواو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم ٠ باتكلاو ءارزولا
 2م 598

 : نيدلا رون .٠ موطاح

 دلجملا ةيروسلا ةيرثالا تايلوحلا ةلجم :.يومالا سيس لبج رصق
 (م 1ة#55) ثلاثلا

 : نورخاو بيليف ءىتح
 ١ ج 2 توريب رشنلاو ةعابطلل فاشكلا راد . لوطم برعلا خيرات

 (م 9١ؤ45)

 : دمحم يكز ع نسحا

 )1١9154 ةرهاقلا ةيلهالا ةضبنلا ةعبطم « للوالا ةعبطلا « مالسالا نونف

 )ع
 (م 148) رصمب داّيعالا ةعبطم ةيمالسالا نونفلا يف مسرلا ةذتاسا داحتا

 (عوبطم ريغ) (م )١984 - ١468 يمالسالا نفلا يف تارضاحم

 )١94857 ةرهاقلا ةعماج ةعبطم « ةيمالسالا ريواصتلاو هيفرخزلا نونفلا سلطا

6 
 (م )1١915 ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم « يمالسالا رصعلا يف ةيناريالا نونفلا

 انفك



 -هآأ

 مال

 مج

 -هوذ

- 

 - ها

 -همل

 م4

1 
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 : ميهاربا نصح ؛ نسح
 . ةيناثلا ةعبطلا ٠ يعاتجالاو يئاقثلاو ينيدلاو يسايسلا مالسالا خيرات

 (م 1١. )١948 ج ةبرصملا ةضينلا ةعبطم

 ةرهاقلا نم هاروتكذ ةلاسر : ةقجالسلا دومن : مظاك رفاب دمحم : ينيسحلا

 (ةعوبطم ريغ) (ا918١ مه ١؟هحر

 دادغب ظحاحلا راد ةعبطم . ىلوالا ةعبطلا « ةيمالسالا ةيبرعلا دوقنلا روطت
 (م اذدكر

 يقوجلسلا دهعلا يف ةيمالسالا دوقنلا ىلع هتازيممو هعاوناو هبولسا طخلا

 )ع ١5 )8"١9 مم ءرموس

 يرهاقلا رمع نب ىلع نب دمحا نب ميهاربا نب ىلع ن زيدلا رون ٠ يبلحلا
 3 : م ١54 /ه ٠١44 ةنس ىفوتملا يعفاشلا

 ره )50”"١ ” ج ةيرهزالا ةعبطملا . ىلوالا ةعبطلا : ةيبلحلا ةريسلا

 (م 7

 ةلس ىفوتملا يمورلا هللا دبع نبا توقاي هللا دبع وبا نيدلا باهش . يومحلا
 : م ١؟15م/ه 55

 (م امدكك )4 جا ا” اج .”ااج اك اج .ازيل : نادلبلا مجعم

 ١9 ج .4 دج .نومأملا راد ةعبطم :ةريخألا ةعبطلا . ءابدالا مجعم

 (م دوم راه ورد

 : دمحم .ناخ هللا ديمح

 )1١954 . نفو ركف ةلجم . ةباحصلاو لوسرلا دهع يف ةباتكلا ةعنص

 كلاثلا ددعلا : يناثلا ماعلا (م

 ةنحلا ةعبطم : هدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلا يف ةيسايسلا قئاثولا ةعومجم :
 (م )١941 ةرهاقلا رشنلاو ةمجرتلاو فيلاتلا

 : بيست خيشلا .هبيهو نزاخلا

 ١ ١957 ج توريب ةايحلا ةيتكم راد ةعبطم ء برعلا ىلا نييماسلا نم

 )م
 ١6 11/ راه 478 ةنس دعب ىفوتملا هللا دبع نب دمحا نيدلا ينص . يجرزخلا

 14م
 ةيريخلا ةعبطملا ىنوالا ةعبطلا . لاجرلا ءامسا يف لاقكلا بيهذت ةصالخ
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 (م اون: مه 195؟)

 :م 66؟ /ه 444 ةنس ىفوتملا ديعس نب نابع ورمع وبا « ينادلا

 (م 1885) لوبناتسا . ةلودلا ةعبطم ء طقنلا باتك

 (م +١94 /ه ١"ه9) قشمد يقرتلا ةعبطم « عنقملا :

 /ه 1ما/8) قشمد ةعبط ء نسح ةزع قيقحت ء فحاصملا طقن يف مكحملا :

 (م 15٠

 دمحاو يدنفلا تباث دمحم ةيبرعلا ىلا اهلقت : ةيمالسلا فراعملا ةرئاد

 رصم ةعبط « سنوب ديمحلا دبعو ديشروخ يكز ميهارباو يوانتنشلا
 (م 150م /ه 1مهك)

 : قازرلا دبع ضهان ءرتفد
 تمدق ريتسجام ةلاسر ؛ قارعلاب ىبموبلا رصعلا يف ةيمالسالا تاكوكسملا

 ناريزح يف دادغب ةعماج يف ايلعلا تاساردلا ةئيهو بادالا ةيلك ىلا

 (ةعوبطم ريغ) (م ا91/)

 : بيليف تناكيفلا « يزارط يد
 (م )١415 توريب نوعدج ةعبطم . يبهذلا نايرسلا رصع

 ةعجارم . ىسيع دمحم دمحا ةمجرت : ةيمالسالا نونفلا : س .م ء« دناعد

 (م )١9444 رصمب فراعملا راد ةعيطم .ءيركف دمحا ميدقتو
 : ديز نب ىدع تناويد

 دادغب عبطلاو رشنلل ةيروهمجلا راد ةكرش « دييعملا رابج دمحم قيقحت

 (م و506 مه 1؟هم)

 : م١ 41/ /ه ال58 ةنس ىفوتملا نيدلا سمش هللا دبع وبا ؛ يبهذلا

 ١ )١77/4 ج توريب يبرعلا ثارثلا ءايحا راد ةعبطم : ظافحلا ةركذت

 (م 4 اه

 : هط «يوارلا

 ءزحلا ءةعساتلا ةنسلا .ديدحلا ملعملا ةلجم « مهتلودو مهلصا طبنلا

 (م 1540) يفلاثلا
 : سيجرج سقلا «٠ ينانبللا يبلحلا بهارلا ىزرلا

 ء اهرعشو اهفرصو ةينادلكلاو ةينايرسلاو ةيمارآلا ةغللا وحن يف باتك
 (م )1١891 توريب ةيكيلوثاكلا ةعبطملا

 افك



 : كسا ءامتسر الا

 (م 9١ه8) ١ ج توريب فوشككملا راد ةعبطم : ىلوالا ةعبطلا : مورلا

 : دمحأا .اضر 8

 (م ١9١4 /ه ١ ؟) نافرعلا ةعبطم . طخلا ةلامر

 : سكلن .دلونير -اه

 ءافص قيقحنو ةمجرت : مالسالا ردصو ةيلهاجلا يث يبدالا برعلا خيرات
 (م )9١و59 /ه ١1؟48) دادغب فراعملا ةعبطم ىصولخ

 يطمساولا ينيسحلا ىضترم دمحم ديسلا ضيفلا وبا نيدلا بحم :يديبزلا 5
 1 ١/4٠0( : ١ /ه ١١ه ةلس ىفوتملا

 ١1785 8 ج . ا/ ج ةيبهولا ةعبطملا . سوماقلا رهاوج نم سورعلا جان

 (م امكفك له

 : «قافالا بآتك ىلا قارشالا ةمكحو : باب
 ةعبطم ٠ للوالا ةعبطلا . نوراه مالسلا دبع قيقحت . تاطوطخملا رداون

 دلجملا .(م ١1984 راه ١1/8 ) ةرهاقلا رشنلاو ةمجرتلاو فيلاتلا ةنحل

 )٠١( مقر ةطوطخيملا : ةسماخلا ةعومجملا يف يناثلا

 : م 91١"١ اه ال54 ةنس ىفوتملا هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب . ىشكرزلا -ا/له

 ةعبطلا . ميهاربا لضفلا وبا دمحم قيقحت .نآرقلا مولع يف ناهربلا
 (م 1948010 اه ١"ا/5) . ١ ج ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد ةعبطم . ىلوالا

 : م )ال١1 راه ١١151 ةنس ىفوتملا يقابلا دبع نب دمحم . يناقرزلا او

 بتكلا ءايحا راد ةعبطم « ةئلاثلا ةعبطلا . نارقلا مولع يف نافرعلا لهانم

 (م ١9867 /ه ١*الا) ١ ج . ةيبرعلا

 : نيدلا ريخ ٠ يلكرزلا -
 ا١؟خكر ةؤدج ؛ ماج . "دج . *؟ ج توريب . ةثلاثلا ةعبطلا مالعالا

 .("©م 9١ه

 ء فاشكلا : م 1؟4/ه 688 ةنس ىفوتملا رمع نب دومحم : يرشخعزلا ١-

 (م امهمل/ه ١؟١81) 5 ج . قالوب

 : يقايرسلا يقارعلا سرطب سقلا + اباس
 ةيكيلوثاكلا ةعبطملا ١ نييقرشلاو نييبرغلا يتجه اتلك ىلا نيينايرسلا ةبلطلا دشرم
 .(م ١ذ44) توري

 انها



 : نيدلا لاك ء حماس -مم
 .(م )١954 رصم ةعبطم ؛ مالسالا ردص يف هراملا

 815 ةنس ىفوتملاثعشالا نب ناولس دواد يبا نب هللادبع ركبوبا « يناتسجسلا -4

 :-م ة؟م/و

 رصمب ةيناهحرلا ةعبطملا ٠ ىلوالا ةعبطلا ؛ يرفج رثرا قيقح ٠ فحاصملا باتك
 .(م 995١ه ١همو) 4 ج

 : م 4١ةة/ه 40 ةنس ىفوتملا نيدلا سمش . يواخسلا -خه
 5 ٍقفلا دماح دمحم قيقحتو حيحصت 0 ةفيرشلا ةنيدملا خيرات يف ةفيلعللا ةفحتلا

 .(م 9١هال/ه ١*ال5) ؟ ج « ةرهاقلا ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم

 : داؤق ءرفس -ه

 . لوالا ءزجلا « لوالا دلجملا . (1458) رموس ةلحم ء رضحلا تاباتك

 .لوالا ءزحلل رشع يداحلا| دلحلا )١968( رموس ةلحم رضحلا تاباتك -ملا/

 : ىسيع .« نإلس -848

 دلجملا ء(91/1١) رموس . ناورم نب كلملادبع ةفيلخلل برعم مهرد مدقا

 . يناثلاو لوالا ءزحللا ء نورشعلاو عباسلا
 : كمحأ 2 هسوس -4

 . (م 199/37/ه 917"1) دادغب ةيرحلا راد ةعبطم « خيراتلا يف دوهيلاو برعلا

 41١ ةئس ىفوتملا يعفاشلا يطويسلا نمحرلادبع نيدلا لالج . يطويسلا -

 6م ١ه١ة/ه

 944١/ه 158) ١ ج ةرهاقلاب يزاجح ةعبطم « نآرقلا مولع يف ناقثالا

4 : 

 ةداعسلا ةعبطم « ىلوالا ةعبطلا « ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب 4١-

 .(م ١؟ ١لله )١.55 رصعب

 : يلع « يرشلا -ه؟

 .رشاعلا ءزحللا « ةيناثلا ةنسلا )١41( برعلا ةغل ةلحم ١ قارعلا يف ةباتكلا

 : ملعالا فسوي بيدالا ؛ يرتئمشلا -ة#

 (م )١500 نولاش ةعبط « يركبلا دبعلا نب هفرط ناويد

 معتملادبع ؛ يمهفو دومحم « يطينشلا -8

 .(م١1951) ةرهاقلا , ةيئدبملا ةخسنلا . برعلا نيفلؤملا لخادم

 نفي



 : قيفش . احجو جروج . الهش -8

 (م )١448 نيناتبللا نيلسرملا ةعبطم مويلاو سما ةلسلس .: ءابفلالا ةصف
 : يحبص ٠ حلاصلا -45

 توريب نييالملل ملعلا راد ةعبطم : ةسماخلا ةعبطلا : نارقلا مولع يف ثحابم

 ش .(م ذخكحر

 : نيدلا زع : قودنصلا -407

 . لوالا ءزحلا . رشع يداحلا دلحملا (م )©١48 رموس ةلحم . ضيبالا ةنفح
 : م 441/ه مم ةنسا ىفوتملا يبحي نب دمحم ركب وبا . يلوصلا -44

 )١741 رصمب ةيفلسلا ةعبطملا . يرثالا ةجهب دمحع حيحصت . باتكلا بدا
 .(©نخ ١؟؟؟/ه

 ىفوتملا هداز ىربك شاطب فورعملا ىفطصم نب دمحا « هداز ىربك شاط -48

 : م 684١/ه 951 ةنس

 ةيماظتلا فراعملا راد ةعبطم . ىلوالا ةعبطلا « ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم

 م ١1141/ه 1754) ١ ج . دنحلا نكد دابا رديحب

 ٠- يريطلا ٠ ةنس ىفوتملا ريرج نب دمحم رفعج وبا ٠١# م 558/ه :

 كولملا»و لسرلا خيرات ٠ ء 50ج .1ج (ليرب نع تسفوا) توريب ةعبط
 .(ع اؤك1أ) ةدحج .2"دح

 ٠١١- نيدباع ٠ ديحنادبع :

 (تء.د) رصم ةداعسلا ةعبطم : برعلاو ةشبحلا نيب

 ٠١ دومحم : يدباعلا :

 نامع ةينواعتلا عباطملا لاع ةيعمج ةعبطم ؛ ندرالاو نيطسلف يف ةيمالسالا راثالا

 .(ماقا")

 : حاتفلا دبع .: هدايع ل .#

 رصمب ةيدنه ةعبطم ٠ يبرغلا ملاعلاو يقرشلا ىلاعلا يف يبرعلا طخلا راشتلا

 .(مالقلم)

 : لداع ميلس قحل ادع -4

 عبارلا دلحملا . م 184514 ةيروسلا ةيرثالا تايلوحلا ةلحم « اهتعلقو ىرصب حرسم

 بشع
 ةنس ىفوتملا رجح نب ىلع نب دمحا لضفلا وبا نيدلا باهش . ينالقسعلا ٠-

 اال



 : م 14١غ1/له م67

 , دنهلا ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلحم ةعبطم « ىلوالا ةعبطلا « بيذهتلا بيذبت
 .(م ١19ة/ه )055"١ ه ج نكدلا دابا رديح

 ١ ج .رصمب ةداعسلا ةعبطم « ىلوالا ةعبطلا : ةباحصلا زييمت يف ةباصالا

 . (دادغب . ىنثملا ةبتكم تسفالاب هعبط تداعا) (م ١191ه )1١74

 : جرفلا وبا دمحم ؛ شعلا ٠7-

 راثالل ةماعلا ةيريدملا تاعوبطم : لوالا ةعبطلا + يضفلا هرجح ما زنك
 . (م 9١1ا95) قشمد ٠ نيربط ةعبطم . فحاتملاو

 ةيروسلا ةيبرعلا ةيرثالا تايلوحلا ةلحم ء هروطتو يبرعلا طخلا ةأشن -4
 . نورشعلاو ثلاثلا دلخغا (19307)

 : دومحم 20 شوكع -4

 . (م 18141) ةرهاقلا ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم + مالسالا دهع يف رصم
 : دمحا حلاص ه يلعلا

 دادغب فراعملا ةعبطم ٠ ةيناثلا ةعبطلا : برعلا خيرات يف تارضاحم

 .(م اقمف)

 : داوج + لع - 11

 ١ ج « يقارعلا يملعلا عمجملا ةعبطم : مالسالا لبق برعلا خيرات

 (م اوه له 1ملكر الاج (م لوؤم١ له العز

 توريب نييالملل ملعلا راد ةعبطم ؛ مالسالا لبق برعلا خيرات يف لصفملا : - 0
 .(م لوكور "ج

 : هللا قزر فسوي «ءهميلغ - 11

 (م 1985) دادغب ةثيدحلا روكند ةعبطم : ةيبرعلا ةكلمملاو ةنيدملا ةريحلا
 (م )١975 قرشملا ةلجم ء ىريحلا طخلاو هريخلا سرادم : - 4

 : سويطانغا « ىديوغ - ١٠6

 /ه )44+١ ةرهاقلا « ةميدقلا ةيبونحلا ةيبرعلا ةغللا ملع يف رصتخملا
 (ما

 : ناهوي .كف - ١5

 ةرهاقلا يبرعلا باتكلا راد ةعبطم ءراجنلا ميلحلا دبع ةمجرت ؛ ةيبرعلا
 (م 56 مها
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 ١4114 راه م1١/ ةنس ىفوتملا بوقعب نب دمحم نيدلا دجم . يداي زوريفلا -'

 :"م
 ةاج . ةيرصملا ةينيسحلا ةعبطملا ٠ ةعبارلا ةعبطلا ٠١ طيخملا سوماقلا

 (م 198ه مه ١*هعغر

 :م 1854ه الا ةنس ىفوتملا ىرقملا يلع نب دمحم نب دمحا : يمويفلا
 )١9:94 ” ج .رصمب ةيريمالا ةعبطملا « ةيناثلا ةعبطلا ءريئملا حابصملا

 )م
 955 /ه "85 ةنس ىفوتملا يدادغبلا مساقلا نب ليعامسا يلع وبا ؛ يلاقلا

3 
 ؟ ج .ةرهاقلا ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم «: ةيناثلا ةعبطلا . يلامالا

 (م او55 مه 4:"1)

 : ليئاربج ٠ يحادرملا

 (م 1841) ؟ ج توريب . بابللا سوماق
 : دادو ءزازقلا -

 فحتملا ٍِق ينقثلا فسوي نب جاج ةيناساسلا ةيمالسالا مهاردلا

 (م )١910/7 دادغب ةيروهمجلا ةعبطم : تاكوكسملا ةلجم : يقارعلا

 . عبارلا ددعلا

 /ه 65١ ةنس ىفوتملا ىدنشقلقلا يلع نب دمحا سابعلا وبا . ىدنشقلقلا

 1: م ١414

 كا + ةرهاقلاب ةيريمالا ةعيطملا : اشنالا ةعانص يف ىشعالا حبص

 هج .(م و1١ له 1مم ماج .(م 191" راه ملل ١

 (م دونم رماه مس»عو

 : (ميدقلا دهعلا) سدقملا باتكلا
 (م )١955 ىندالا قرشلا يف سدقملا باتكلا ةيعمج ريدصت

 : طاطخلا يكملا رداقلا دبع نب رهاط دمحم . ىدركلا

 ةثيدحلا ةيراجتلا ةعبطملا . ىلوالا ةعبطلا : هباداو يررعلا طخلا خيرات

 (م ا١ومو مه ١*هم8) ينبكاكسلاب

 : رثرا ٠ نسنتسيرك
 (م 196ا/) ةرهاقلا .نييناساسلا دهع يف ناريا
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 : يمهف نمحرلا دبع ءدمحم

 (م 1981) ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم « مالسالا رجف يف هكسلا جنص

 (م )١9458 ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم « ةيبرعلا هكسلا رجف :

 : يدهم « يموزخملا
 81١/ا/) يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم « ةيناثلا ةعبطلا ؛ هفوكلا ةسردم

 )م ا١ةةمل اه

 : زيزعلا دبع دمحم « قوزرم
 ةرهاقلا ةعماج « بادآلا ةيلك ةلجم « نونفلا نيب يمالسالا نفلا هناكم

 لوالا ءزحلا « رشع عساتلا دلجملا م ذةةو)

 « يئارعلا يملعلا عمجملا ةلجم « ةينف ةيخيرات ةسارد فيرشلا فحصملا :

 دلجملا (م ١90٠ /ه )١80 « قارعلا يملعلا عمجملا ةعبطم

 . نيرشعلا

 747 ةنس ىفوتملا يدوعسملا يلع نب نيسحلا نب يلع نيسحلا وبا « يدوعسملا
 : م ةهال ره

 ةرهاقلا يننح دمحا ديمحلا دبع ةعبطم « لوالا ةعبطلا  نامزلا رابخا

 (م اوه /ه دعمال)

 ةعبطلا ؛ ديمحلا دبع نيدلا يحم قيقحت .رهوحلا نداعمو بهذلا حورم :
 (م ١448 /ه 1539) ؟ ج 2١ جرصمب ةداعسلا ةعبطم « ةيناثلا

 (م ١9550 /ه ١"ه8ه) " ج توريب سلدنالا راد

 راد ةعبطم « ىواصلا ليعامسا هللا دبع حيحصت « قارشالاو هيبنتلا :

 (م 97١م /ه ١ها/) ةرهاقلا ىواصلا

 : نيدلا نيز يجان ءافرصملا

 (م ١954 /ه )١848 دادغب ةموكحلا ةعبطم ء يبرعلا طخلا روصم

 (م )١9195 دادغب ةعابطلل ىزمر هسسؤم « يبرعلا طخلا عئادب :
 : تبوقفعي «ءانم

 (م )١4٠٠ لصوملا ةعبط «نيبغارلا ليلد سوماق
 : نيدلا حالص « دجنملا

 « يومالا”رصعلا ةياهن ىلا هتيادب ذنم يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارد
 (م 191037) توريب ديدحلا باتكلا راد ةعبطم « ىلوالا ةعبطلا
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 : يفح «٠ فصان

 ١ ج .هذدعلا طيغب يدورابلا ىارسب هديرحلا ةعيطم . بدالا خيرات

 (مالحل١ - اؤدؤز

 : يبيح ليلخ « يمان

 ةيلك ةلجم ءمالسالا لبق ام ىلا هروطت خيراتو يبرعلا طخلا لصا
 . لوالا ءزجلا : ثلاثلا دلجملا ء«(م 19478 ةيرصملا ةعماجلا : بادآلا

 : دومحم ديسلا رصان . يدنبشقتلا

 ءرموس ةلحم « نيدشارلا ءافلخلا دهع ةياغل هروطتو يبرعلا طخلا أشنم

 لوالا ءزجحلا ءاثلاثلا دلما (م 198407)

 ١ ج :دادغب ةطبارلا ةعبطم «ء يقارعلا فحتملا يف يمالسالا راتيدلا :

 (مادوم# مه دمالاز

 : رصان ةماسا « يدنبشقنلا

 مالعالا ةرازو عبط « يئارعلا فحتملا ةبتكم يف ةيوغللا تاطوطخملا

 (م اؤك5)

 47٠ ةنس ىفوتملا ىبلاعثلا دمحم نب كلملا دبع روصنم وبا « ىروباسيتلا

 ١ 6م ١١م /مه

 /ه 1775) ةرهاقلاب رهاظلا ةعبطم « بوسنملاو فاضملا يف بولقلا رامث
 (م ١6م

 : نورخاو فليتد « نسلين

 ء نسح دمحم يكزو ىلع نينسح داؤف ةمجرت « ميدقلا يبرعلا خيراتلا

 (م )١9848 ةرهاقلا « ةيرصملا ةضبلا ةعبطم

 (ت .د) قرشلا راد ةعبطم ءرسفملا فحصملا : ديرف دمحم : ىدجو

 : ليئارسا . نوسنفلو
 )١١144 رصمب داهعالا ةعبطم « ىلوالا ةعبطلا « ةيماسلا تاغللا خيرات

 (م ١959 /ه

 بتاكلا حضاو نبا بهو نب رفعج نب بوقعي يبا نب دمحا . يبوقعيلا
 : م 404 /ه ؟8» ةنم ىفوتملا يبابعلا

 /ه 5١ال4) 5 م ؛ توريب راد ءرداص راد ةعبطم « يبوقعيلا خيرات

 (ماقك“



 فططماأك, ةاهطتمب 1ع ظنمع نأ طع ةاوماط ةضصطلع 5ءكدأ ةصل ذاك

 ركتعؤمتع عبءامدصعمأ هتلط ه ةدلل نععتوماتمم هأآ طع

 ]جدسفس ةكوصتتسءأماك أد طع 0هعمتمل طصماتكماع, (نطنعقعم

.(1938 

 : "طع مدع ؟طقعقسم آةصوعت مات ممق 01 92 11. (710 قة.ط). "

 ةرك [ةاورراعم اتمتع ءجتع هلأ ةكلعطتاعوم 2:عوو ( ؟ةلعمب لمرلع

 1968), الماك. 21-1.

 فمك تالله قعوطتع اهجللممس 1كننقع ام فمكاعق, (امهلمد 1967)

 ةسلتمعغمم, 0للجعي فصقصتما هك ةقيفمادقم ةلتسنتكمسهنعك, [هونل

 مقاهأاع 5معتعاو ةكمصمعجهماطع, (طمصلمص 1904), ال01.

 تعءوسعأالم ف. ظممعارب ةةكدعاتس ةععطتتععانتسعب (0:050

 22011 م3

 طاولموعع, طول: ؟طع 4ةلمطمطءأ, (آمدقمص 1968).

 : 8ةةئمفنصسع, (طماهمل 1962).

 ظتعصع. زاتاتدك: ةنوطونقتععطع !مععطعلعم 4ةسك هةعمطاعمب (8عانم

.(1885 

 نقءمطصقمسم, ة04ا1: قعوطتعطع طةلقمععدمطتع, (هتعص 1971). 1ع

 : قعوطأع [1مععنماتممعب (آمانالوتص 1962).

 : مممصسد طع آجال 01 قعوطتع 2دوهزسأا, كل ااههععأ 22655,

 (ةةقنعم 1952).

 : "طع طمطلعدد هك 0دغلصق اذهعازرت (0انعقصك', 2ع ؟؟1821:

 (مععاتلم 1958), 1

 اتدردتلا مد 8. اال: ؟ءطتعطوأ ىل ةكدلتزردم, (0:21050 1959).

 مكدصتلااهط, ة51.: '"'5هرمع قعوطتع آصمعهتمأتمصك هآ 84علتسفط 0( اطع

 عومازب امتعمعو هأ انزعوط'' 1هلودستع تدلغدعع, (؟831:0ععمطقمب

 ]عععود 1939), ةلو. 4, 701. 11

 112522005 هم 2دكدمس, آقعطعل ةصل بقدعأم: (ة(ةلهعانع 0ةدععمل لان

 311تنكؤع ةعوطع لدن 0قلوع, آه نهنع 1هردع 2ععوتنع#ت 2

 '1[هددمع 'آائماأوأعءمتع 1939.

 اعجتعال, عممأ مدللعطملت, (ظععاتم 1924), اوآء

 1آ102طونهكال, ةادعاك: ؟ةلهصل طسسعاط عع 5ه2لكعمتانكءادعد ظمتععةمطناع

 آن ءاصتقام (1898).

 رتدصل طبعط لعع ممل يعست(اععطعت  ؟ماهعمماتلع

 مادسععرس ةطلاعم زمععاطعتعو, (18/عاسقع 1898).

 آلئصممم, ظصصم: ةلوطواهعد !مععءامالمدك, طاكتكتمد 117, 5عصتاتع

 1معععتمالممع, 5هعانمسد نب ([مزلعم١قعتلا 1914).

 : ةلوطونعم آمككهتماتممك مرر 5مم ظالعأتم هأ؟ طع

 ةعطمما هأ 0ءءدامل ةصل فكتعوم 50ةنلنععب 1954, 701. 1

 : ةعوطأع 1مدعماماتمصك, لطاكام» 177, كعسمتكنع آصكععأوأ ل0115,

 5عماتمس آز, آعزلعم-(ظتلل 1949).
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 زلم مسلك, ثنا "خدع 'الكيعط٠قم ه8 دوصتتتعا 1طط ةلتكفقه اطغع طظهفلأةقأ

 125مل آذاوصنع 1عمانتاع'', .ظعمصتمساأ اغمصص طع ظسدالعتعم هل طع

 مةدعتكأل هأ معاك, (ةونعم انوا عسأللل, 1954), انوا. 2انآ, 28م
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 ةكالعع, 0.: '"طمسارب اراهصلع آمكدعهئاصلممع اطعم ؟ةنأك ذم طع كئزقم."'

 زهاتعممأا هأ ةلعمع طدمنععو 5دلتعك, (ان.ة.ف. 1948). 85. 4.

 انما. ا

 ةلمءلنصمسم, ىلا 12: "كاماقمنسع عع 8لةمقعم ةائثأ 2ءطلعتتا-

 اعوعولعم. 2 الل ءانعم ؟ةلادعططقم. 2عاامعاتمألا لعع 0عنادعطعم

 ةامموعم-|!قمللتوعطعم 0عيعالععطملاب (طعامتنع 1865)

 31كتقأا, قلماد: [؟بكعز» ةددعم, (آاللعص 1907).

 طعاعطقمل للم: قمصعاعمأ 3اعوع مفاعل 1؟عالاك, (ءصععأول, 1950)

 ظمماعاصلك, 8.. ةصل 0طعمس: كنمامءاعقأ ةعاقك نأ طع ة4دكاتتم ءمصاععب

 (ةعاطععاقصلك 1957)

 75. 1ةزناو 1[ذد5ع: ؟طع ةلمطقطعأب (آمم002 1883).
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 76. 11عدعمطقبكعن, الل.: ةاكمصصقتلعك 06 اعكطهلتاعع 021م1 9ملال, 5

 معوطواننع 1873).

 ا؟لتوللعع, زهطمت 4 08ة(8]هونع تأ ا1طغع مةمعوط-كدوكهسأهتت 00105,

 ن1 عروأاوت طرعوو, (0ان1مخ0 1967).

 : ل نقاهلموسع هأ اطغ معوط ظورعمصاتسع هتل 1-2051ءاممسم

 [لنسصهلزهل (©هأتصكر, الواح ون معجب (0020 1956).

 الاتتعع, ةهمامد ةصل 0طعو: 8ةمعامتعع نطعوصماهوأودع 10" ماوعد مانع

 ةعوطع, (13 قنع 1111 لل

 ١ نةلنهامودع 0غممعول لا ةةدكؤُ ثعوطع لد (ةانع, (اه

 ونعم 1936-1942).
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 ترمب شر7 انرترع سر و7 350 تع تركو خيام
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 0 © تاز شكت ه ” 523 لظ#ع 1 كح كسلا رع مح يدالسلا مدن ّيخ داليملا عةمعرحد يفدذشليلا ع ه1 ) 0

 ا 11171111 1 1 1 1 تر
 _اكعلل نك دل تتاح

 د كن هكا ا د
 ملل

 ١ ع ١ 3

00 5 ْ 

 ٍِِ ا

 أ 7

0 0 
 كا كن كامن كك 0 ا

 حا ا حالا
 مح 1

 5 2 وو ا هسا[ اع

 : 5 5 0 ة 9 مم

 ع 7 كك ا[ |

 9 0 ةيبع

/ 

0 ١ 
 م[ |ها 1

 1 ا:

 | ع

 ا

1 
 انج

 رص

 هه
 ا
 م
0 
 ل

 ْى
 كل

 ل
 م

 تك

 1 0 ا

0 
58 

 د« |« | ماما

 ماع طاع

 ا

5 

 52 ماا
 هاا 2 ؟يب و

 ماا ل «|أ |ءا[ |||
 34 1 مال معا ق0 كا «<| اناء قلع

 اطزل : م3 كلم. 2 , ما. 1.2 , طاقه : م5 , ظلم. عقال ,١ ما. آنه
 اطأذ : م.قر طلم. ملكلك. 1١ , ما تعذر اطال : م.ق , اله.13 , خا ةرمطصقمم , (غيز م فهطاأوعتع_ةماقمو كه ماللع : يدان الا لاف قالا 171 قفل - 0

 انيوازعمع ( ل. - معوأوا مودم نأ قرضط -8زةمماتظع رص . الق قعفا#م مأأب م.17 . او عرآلا, اهلا( فن 187
 ( نعاممم , 1950) ا نع م15 9. : ةكليعلل ( ماع ْثذ ديز ىشتن

 : ىمنلا ةزهاقتملا هيدرلا : دا رق عع ةنس نامكرؤلا لش ورلا - ب أ  م.16, 2و : داليلل 2613 سيسإ شقت - ع
 : د م.17, 1. : تاليملل ق4 ناو شنف - د

 : ةعاشإلا معلا فتاناكلا - كل
 مب 220 , 5 11 011 م يرجع /3 ( 8قممانم 1958 ) سوس جب اه# غ حرس ؛هييق إما نتملا لجس يف درشنلا اقرا عم دحام 2 /ال هش نم تاكوكملاا
 تاباتكل انينعت ف ةسارو - مهأرا ؛ همم يدالللا يدعو حدعر ةنس ع قع رد دهاش ع جوس ا ءابم ١ ترص اي 2 حرس ١ اخ

 (و طرأ | كزشارادز هاه لكش ؛ ككل ةوونل لوألا ةسذلا بورش فربتم راج راجل ١ اع فيد لع ةيفركألا اهبداامعع (ل) .. ةيوتواه وسو تأ ام ْ

 تا تكمت ما _ تادقا يلح ةيلكح رة لارا - ياللا ةيدن اف د هدد! قي سلا طنلالسأ عنه: ةفوت سجنا ةلاثيو نمنم يوجب نيس لوس -:ةللطلا دامت
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 هع روك هس
 هضصاإ ان ل هدأ هم دي 5ع 8 ع
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 دين ثا ظ زظ ايس

 همييعح مساس يصح

 0س ا 5

 احا ا اج -

 تاناتال
 : ريا - : : : 1 0 -

 يل ورفا توما ظالم | 2 _-: تاومجلا ارش كمخ ىف ارماق ترمعأ كقلامداصملا
 1 لإ ب 0 3
 ا ( دهصعو نوطعغ يع مامفمتتسمفضاقا 1 كتكرراودل تا ورع عيرلا يقويعلا طدلاتقررع كنا ١ أ 2 يي ازالاطمَخْلا مع ةلدا

 ا هامدومع .(مهمل] الكم لنمو ,م 137 7 ناعامومع , [مدال ], طع _ظاممطعت , الما 2. م. 1 رنا || 10ج معالم ( "معاج دمحم طيرعط_ كلفع_ لمعمل ععارعم
 ا عماوممماحاب_ميرعوه تعم امهعطص عجل 1عأا , 101: تكا

 ةضارومع بهعامو امم صا [فاطعع 1898

 ٍ -: ميرال طملا -: ايات
 ' مطوع مهتم: اق ماطنجو م -137 ,اطامعمل , 2

 أ نزؤلطومع 0 هيتم : 15ه  فمامطمطعأ ىنما_ 2. ( اممقمم ,1958].م.191

 . ةيلقتا يف ابمكرمل ةيسنلإب ريغسرل هيياث لاظشما مشلا تملا لنملا حقير د <
 ( عيامو , (ل اه تم تا ما 10 ) . ينك تدقعا يذلا مثلا تسرططبنلا ىشقتلا يف هايلا حقررع ع لهشلا انشري 5

 [ طقه : ما. ه4 | ريغاطرطسلا سس( رظشز ةينييف 1 ذا : ه- 21])] : مردبفل ”ةئسب نلا مهرس رع يلعب نشف ف هيدر مثد

 ربط للا رطسلا ع فش ةيه ف 1614 : م. 21١ ؛ ( م 1) ةنس الا ويعرف ؟معرت يطبن ششن قربا هير مدتلا يلطبتلا ىطشللا سيف .كيشلا تقرعملي خخ
 ( رطنه : ما. 2!

 - .رابلا فرع لاؤشما رصسأ اق هييشعربن - طاشملاو ةييرشلا ةيابنلاب ٌميرمشلاو يفرم هيريلار ةيمايرلا سشيرتنلا ىإ هن ظيُس هديعيرل كرذ» لاشإ ما لقص ف ماشا تقرعلا - م
 ( يف دريملا سم داسلا نقلا لثارأ يفإ ةيناثلا لورحلا أ سْشَمن يف ةرم لوؤلاو تري تيقلار هاما نم ةيرفتلا هلارعلا ير هلهتتم_,رطترلع مايلا تفرح لارعأ شن طفلا هناررظنب

 135 15 ١  00ع ”
 5 كَ ١ . 1 ١ 58 نالت طعرصإ يه مزهه عزم "ةقيرطر , تنذلا عم مدهلا تنرع عيازتمأ سس جابر ,ةيرقنا ةيطبنلا فأهل هني ماناظرعاكا ةيبلا ىشيرتنلا يف هرم كوالا فلأ مدلل تنرعروظ + 7 يما : اتالغأ م ل م ل دوو يكول اس 10 01 0 سلا ظ | ن2 طعمعإم ,() :- 0ع, تأآ هادا ٍْ

 م" « ةيمفملا ةيماملا + بامازلا ٌةيلك كلبك ١ مرسلا لاس افلا د ررطف "جابر يضرعلا طفلا لع أ ع ي ليل . نسال ره ذم يللبتلا زق ١ اهب تمت ! جملا تازيملا '

 0 . نسّشْنلا كل د نم اهننشي تفرع موعم مر تع ا اب 'ّ ءاتص , 1885 لردك : ”رغ يعن تكريم 0 0 : 3 0 3 اهدي ,(لطئاننو]-المطا ةاوعط طك عاطمإ[ مك تانك انصر ما.10.'
 ١ .: يفعر فيما ) ةيماسلا مس دلاشْلا ىنع لسنسا هك نأك يزلاو (هسسشرف ولا ولا ا عر م 0 0 تاي | ييرربدلا (ما.10) رمق كللذل خب نفكر حيف ةدرجوحا ةيطنما شتا اهب مت ةسامد مفي لمفلاو

 هلت 7 ةيبيابحلا ةيبطملا ) قكرم م ةيعرعلا ةنفلا رغ ارك ف ريتا 2 دبى ع (اطنك < م.ضمآ) تكبر زلم ]كيس تدخلا هتايتما

 -: حأتانئطنلا طحلا -. امنا
 ! يبقا رطإ و انه هو رمرلاهدلا كيا كلا كيب أب ذم فعل اول! خيرات بف تاساعد + جيلا جلس لسيما
 أ | ىننك د ترس يلا |

 ٍإ ١( رع همد] املا شقت زج عم ليل رألا نيرلو ما +: شلل ابج تم يلا ههرديزرعط يضقب تلديلار

 ا : 2 ا 00 : ظ0 50 00 تست ١ -:ٌقايسلاّئطبْلا خلا -: ظك510

 هبوب ةيماجل - بادتلا يعم رانا مست - وسال يهتم ةيإدي لتحت هروططتو فرعا طولا الما عيضوما رسل هلال مج يروي ينل يةليجش ةيلطلادادعإ | نود طعمدزما ,(ل) ١ 06. جا 7 , 70+ . عاب.

 ؟ كبرس ؛ ةيليلرت اهلا ةوبطلا ) قرع ؛ كرم ء ا ع نير سلا هيدس فلا يضيولا اتبع يف تاس ايسلا ةيلطلا رثيرم 4 مراتب علا انام نأ طرسلا أ املا
 ع ماي هاب عي املا املا عب ا ةمبظ ل ثعرع ١ "ه ١ موقع ذلا لش عيرعلا يبات : دارجولع )ل . مدلس ٌذلا هم# لك ةيري دنا مزق لات ارقسا دثر
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